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SUOMEN MANCHESTERINTERRIERIT RY:N 

SYYSKOKOUS  

PÖYTÄKIRJA 

Läsnä: Tuija Kiljunen, Sari Laitinen, Päivi Hituri, Heidi 

Niemelä, Viivi Alajoutsijärvi, Kaisa Laitinen, Jaana 

Kekkonen, Rita Liikaluoma (kohta 8. alkaen) 

 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 13.09 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 

ääntenlaskijaa 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Hituri. Kokouksen sihteeriksi valittiin Kaisa Laitinen. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Laitinen ja Sari Kanerva. Pöytäkirjantarkastajien sovittiin 

toimivan tarvittaessa ääntenlaskijoina. 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, asianmukaisia kutsumenettelyjä on noudatettu. 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Kutsussa ilmoitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

5. Toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle 

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman toimintakaudelle 2022. Toimintasuunnitelmasta 

keskusteltiin ja sinne ehdotettiin lisättävän Vuoden Noseworkkoira -kilpailun valmistelu. 

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin tällä lisäyksellä (liite 1). 

 

6. Talousarvion esittely ja hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle 

Sihteeri esitteli taloudenhoitajan valmisteleman talousarvion. Talousarviosta keskusteltiin ja siihen 

tehtiin kokouksessa muutos Manssi-lehden kustannusarvion osalta. Näin saavutettiin 

tasapainoisempi arvio. Talousarvio hyväksyttiin tehdyin muutoksin (liite 2). 
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7. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle 

kalenterivuodelle 

Kokouksessa käytiin läpi nykyiset liittymis- ja jäsenmaksut sekä niiden suuruus. Päätettiin jatkaa 

nykyisillä (vuoden 2021 mukaisilla) liittymis- ja jäsenmaksuilla. 

 

8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen 

Rita Liikaluoma valittiin puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle (kaksi kalenterivuotta). 

 

9. Hallituksen muiden jäsenten sekä varajäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle 

Erovuorossa olivat Reetta Karjalainen, Kaisa Laitinen ja Heidi Niemelä sekä varajäsenet. 

Valittiin seuraavat hallituksen jäsenet: 

Tiina Karppinen  

Jaana Kekkonen  

Päivi Hituri  

Sari Laitinen 

Heidi Niemelä 

Kaisa Laitinen 

Valittiin seuraavat varajäsenet:  

Sari Kanerva 

Viivi Alajoutsijärvi 

 

10. Toimikuntien toiminta ja jäsenet tulevalle toimikaudelle 

Yhdistyksessä toimivat jalostustoimikunta, viestintätoimikunta ja tapahtumatoimikunta.  

Toimikunnissa jatkavat lähtökohtaisesti kuluneen vuoden toimihenkilöt. Alkuvuodesta kysytään  

toimihenkilöiden halukkuutta jatkaa toimikunnassa.  

 

11. Valitaan toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilö 

Valittiin toiminnantarkastajiksi Jukka Lehtinen ja Jaakko Vilenius. Varatoiminnantarkastajaksi  

valittiin Kati Liikaluoma.  

 

12. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat 

 a. Muutokset yhdistyksen sääntöihin  

KESKUSTELU: Sihteeri esitteli muutosehdotuksen. Säännöistä keskusteltiin ja päädyttiin 

pitämään voimassa olevien sääntöjen linjaus kahdesta yhdistyksen kokouksesta. Kevätkokouksen 

esityslistaan lisättiin kohta yhdistyksen kilpailujen tulosten vahvistamisesta sekä 

toimintakertomuksen esittelystä ja hyväksymisestä. Syyskokouksesta poistettiin kohta 

toimikuntien jäsenten valinnasta. Muut sääntömuutokset hyväksyttiin sellaisenaan.  
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PÄÄTÖS: Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin kokouksessa käsitellyin muutoksin (liite 3). 

Yhdistyksen hallitus valtuutetaan tekemään muutokset ja viemään sääntömuutos eteenpäin 

asianmukaisen toimielimen vahvistettavaksi. 

 b. Muutokset pentupörssin sääntöihin  

KESKUSTELU: Sihteeri esitteli sääntömuutosehdotuksen.  

PÄÄTÖS: Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin (liite 4). 

 c. Muutokset yhdistyksen kilpailujen yleiskuvaukseen  

KESKUSTELU: Sihteeri esitteli sääntömuutosehdotuksen. Asiasta keskusteltiin ja muotoiluihin 

tehtiin pieniä muutoksia; palkinnon muodon määrittelyn poistaminen ja pisteiden ilmoittamisen 

kohdan muotoilu. 

PÄÄTÖS: Sääntömuutos hyväksyttiin kokouksessa keskustelluin muutoksin (liite 5). 

 

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 a. Yhdistyksen kilpailujen pisteytystä kehittävän työryhmän perustaminen 

Oltiin yhtä mieltä kilpailun pisteytyksen kehittämisen tarpeesta. Kokous on työryhmän 

perustamisen kannalla. Keskusteltiin pisteytyksen oikeudenmukaisuudesta ja reiluudesta. 

Puhuttiin erityisesti Vuoden Noseworkkoira -kilpailun perustamisesta ja kasvattajakilpailun 

pisteytyksestä. Kasvattajakilpailun pisteytykseen ideoitiin vaihtoehtoja. 

Päätettiin laittaa jäsenryhmään kutsu työryhmän toimintaan osallistumiseen, jotta ajatuksia 

saataisiin mahdollisimman laajalti jäseniltä ja erityisesti kasvattajilta. Sari Kanerva tekee 

Facebook-julkaisun, Sari Laitinen työryhmän tapaamiselle Teams-linkin ja Heidi Niemelä jakaa 

tietoa sähköpostitse.  

 

14. Keskustellaan muista esille nousevista aiheista 

Vuosikirjan arvosteluiden kirjaamisesta puhuttiin ja tiedotettiin. Vuosikirja on pian valmis 

painettavaksi ja julkaisemiseksi. Vuosikirjan sisällöistä keskusteltiin. 

 

15. Kokouksen päättäminen  

Kokous päätettiin klo 15.02 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN LIITTEET (tässä dokumentissa) 

Liite 1: Toimintasuunnitelma 2022 

Liite 2: Talousarvio 2022 

Liite 3: Yhdistyksen muutetut säännöt PRH:lle vietäväksi 

Liite 4: Pentupörssin säännöt 

Liite 5: Yhdistyksen kilpailujen yleiskuvaus 
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LIITE 1 

Suomen Manchesterinterrierit ry:n TOIMINTASUUNNITELMA 2022 

Toimintavuonna 2022 pyritään jatkamaan vakiintuneita yhdistyksen käytänteitä ja toimintoja sekä 

tarpeen mukaan kehittämään toimintaa jäsenistön etua ajatellen.  

Hallituksen ja yhdistyksen kokoukset 

Hallitus kokoustaa säännöissä kuvatun kaltaisesti. Hallitus pitää vuoden 2022 aikana 

järjestäytymiskokouksen sekä hallituksen kokouksia tarpeen mukaan sekä pitää yhteyttä 

puhelimitse, sähköpostin ja Facebookin sekä Messengerin välityksellä. Yhdistyksen (ja tulevan 

hallituksen) toimintaan pyritään mahdollisuuksien mukaan rekrytoimaan lisää jäseniä, jotta 

yhdistyksen toiminta turvattaisiin myös jatkossa. 

Toimintavuonna 2022 noudatetaan voimassa olevaa sääntöä kahdesta yhdistyksen kokouksesta, 

ellei syyskokouksessa ehdotettu sääntömuutos astu toimintakauden aikana voimaan. Sitten 

noudatetaan uusien sääntöjen mukaista yhden sääntömääräisen yhdistyksen kokouksen periaatetta. 

Alustava kokousaikataulu (nykyisten sääntöjen mukaisesti): 1) Sääntömääräinen kevätkokous 

pidetään maaliskuulla. 2) Sääntömääräinen syyskokous pidetään loka-marraskuussa. 

Toiminta ja tapahtumat 

Toimintaa ja tapahtumia pyritään järjestämään mahdollisimman tavalliseen tapaan, kuitenkin 

tarkasti huomioiden vallitsevan pandemiatilanteen vaikutukset ja rajoitukset.  

• Juhlistetaan yhdistyksen 30-vuotista taivalta! Juhlinnan muotoon ja siihen sisältyviin 

tapahtumiin annetaan tulevalle hallitukselle päätäntävalta ja kehotetaan osallistamaan 

suunnitteluun myös jäsenistöä (mm. jäsenryhmässä). 

• Pyritään toimittamaan mahdollisimman monta numeroa Manssi-lehteä (tavoitteena 3-4 

numeroa) ja aktivoimaan juttujen kirjoittajia. Vähintään 2021 vuosikirja toimitetaan. 

Manssi-lehtien muoto on pääosin digitaalinen. 

• Osallistutaan RotuRace-tapahtumaan, johon yhdistys kustantaa kaksi joukkuetta. 

• Järjestetään Manssitreffit, esimerkiksi Touhu & Temmellyksessä. 

• Järjestetään tarvittaessa Match Show- tapahtumia varojen keräämiseksi yhdistykselle. 

• Osallistutaan STJ:n  järjestämään tuomarikoulutukseen. Osallistutaan STJ:n hallituksen 

kokouksiin ja yleiskokouksiin.  

• Pidetään palstaa STJ:n Terrilife-julkaisussa.  

• Yhdistyksen FB-sivuja ylläpidetään aktiivisesti. Vuonna 2021 käyttöönotetun jäsenryhmän 

kautta aktivoidaan jäseniä yhteiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon. 

• Osallistutaan Keski-Suomen kennelpiirin kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. 

• Pidetään yhdistyksen kilpailut, mikäli pandemiatilanne koiratapahtumat sallii. Edistetään 

yhdistyksen kilpailujen mahdollista sääntömuutosta edelleen sitä suunnittelevan työryhmän 

muodossa. Vuoden Noseworkkoira -kilpailua valmistellaan. 

• Perustetaan tarpeen mukaan työryhmiä ja jatketaan toimikuntien toimintaa.  

Toimintasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan vuoden 2022 aikana. 
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LIITE 2 

Budjetti 2022 
toteutuma 
10/21 

Budjetti 
2021 

Budjetti 2022 (syyskokouksessa 21.11. 
muokattu)  

    

Tulot    

Jäsenmaksut 1866 1800 1950 

 1866 1800 1950 

    

Menot    

Jäsenmaksut 480 395 500 

hallinto* 134 50 50 

internet 102,9 120 120 

lehti 1117,13 2300 1200 

pankkikulut 203 100 210 

 2037,03 2965 2080 

    

 −171,03 −1165 −130 

* Kiertopalkinnon korjaus ja 
puuttuvat laatat    

    

saldo per 16.11.2021   1014,26  
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LIITE 3 

Suomen Manchesterinterrierit ry säännöt 
 
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 
Yhdistyksen nimi on Suomen Manchesterinterrierit ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä ja 
toimintakieli suomi. 
 
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto ry:n, Suomen Terrierijärjestö ry:n ja Keski-
Suomen Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistyksenä edistää manchesterinterrierien kasvatusta, 
jalostusta ja käyttöä sekä toimia koiraharrastuksen edistämiseksi. 
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan: 

• tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla 
julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, 
antamalla neuvoja ja opastusta jäsenilleen sekä järjestämällä koiranäyttelyitä ja 
kokeita 

• harjoittamalla jalostustoimintaa 
• levittämällä tietoa kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että 

yleisön keskuudessa 
• seuraamalla kenneltoimintaa koti- ja ulkomailla ja tekemällä aloitteita alan 

kehittämiseksi harjoittamalla yhteistoimintaa koti- ja ulkomailla olevien 
keskusjärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa. 

• Yhdistys voi liittyä tarkoitusperiään tukeviin yhdistyksiin. 
  

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittavan asianmukaisen luvan 
• ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
• järjestää keräyksiä ja arpajaisia 
• omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta. 

 
3. Jäsenet 
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 
Jäsenet ovat vuosi-, nuoriso- (alle 15 vuotta), perhe- (yli 15 vuotta, vuosijäsenen kanssa sama 
talous), kannatus- sekä kunnia- ja tuomarijäseniä. 
 

Nuoriso- ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Kunnia- ja tuomarijäsen valitaan hallituksen 
yksimielisen ehdotuksen perusteella yhdistyksen vuosikokouksessa. Kunniajäsenellä on 
samat oikeudet kuin vuosijäsenellä. Tuomarijäsenellä on vain puheoikeus. Sekä kunnia- että 
tuomarijäsenet ovat vapaita kaikista jäsenmaksuista. 
 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Sääntömuutosten astuttua voimaan 
hallitus hyväksyy uudet jäsenet erillisellä hakemuksella. Sääntömuutosten astuttua voimaan 
vanhojen jäsenien jäsenyys pysyy voimassa ilman erillistä hakemusta, jos jäsenmaksu on 
maksettu eräpäivään mennessä. Muussa tapauksessa hallitus voi erottaa jäsenen. Uuden 
jäsenen hyväksymisen esteenä voivat olla samat perusteet, jotka ovat myös jäsenen 
erottamisperusteet. Säännöt ovat voimassa sääntömuutoksen astuttua voimaan. 
 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
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Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen 
liittymällä sitoutunut tai 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 henkilöllä on voimassa oleva 
eläinsuojelurikos tai voimassa oleva 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. 
 

5. Yhdistyksen maksut 
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää 
yhdistyksen syyskokous. 
 
6. Hallitus ja yhdistyksen toiminta 
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus, johon kahdeksi (2) 
kalenterivuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi kuuluu kuusi (6) muuta jäsentä 
ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan 
ja varajäsenet kalenterivuodeksi. 
 
Hallituksen jäsenistä kolme (3) on erovuorossa vuosittain. Mikäli hallituksen jäsen joutuu 
eroamaan kesken toimikauttaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen 
ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt vähintään kahdeksi 
(2) vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina. 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 
sitä vaatii. 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja on läsnä. Läsnäolo hallituksen kokouksissa on mahdollista tarpeen mukaan 
myös etäyhteyksin. Äänestykset lasketaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
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. 
Sääntöjenmukainen päätöksenteko tulee perustua jäsenistön päätöksiin ja se tehdään 
jäsenkokouksissa. 
 

Yhdistys julkaisee manchesterinterrierien kasvattajalistaa. Listalla olevat kasvattajat ovat 
sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen asettamia sääntöjä ja tekevät yhteistyötä yhdistyksen 
kanssa. Kasvattajat hyväksytään listalle seuraavin perustein: 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), Kennelliitto ei ole asettanut kasvattajalle kurinpitorangaistuksia tai kasvattajalla 
ei ole muita tuomioita eläintenpitoa koskien. 
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7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai 
taloudenhoitaja, kaksi yhdessä. 

 
8. Tilikausi ja toiminnantarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan 
tulee antaa lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta hallitukselle. 
 
9. Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-
huhtikuussa. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 
loka-marraskuussa. 
 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo 
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista 
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 
pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä 
on esitetty hallitukselle. 
 
Yhdistyksen kokouksiin osallistuminen ja läsnäolo on sallittu paikan päällä ja/tai 
verkkoyhteydellä. Osallistumisen muodot määritellään hallituksen toimesta erikseen kunkin 
yhdistyksen kokouksen osalta. Osallistumisen tapojen tulee käydä ilmi kokouskutsusta. 
Mahdollisilla lähi- ja etäosallistujilla on kokouksessa yhtäläinen äänioikeus ja päätösvalta. 
Äänestyksen toteuttamisen tapa kuvataan kokouskutsussa. Kutsussa määritellään myös 
etäosallistumiseen käytettävä tekninen apuväline tai tietoliikenneyhteyden alusta. 
Kokouksissa jokaisella läsnäolevalla äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeus on yli 
15-vuotiailla vuosi-, perhe-, nuoriso-, ainais- ja kunniajäsenillä. Tuomarijäsenillä ei ole 
äänioikeutta. 
 

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 
mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi 
kokouksen puheenjohtajan ääni. 
 

10. Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen 
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta 
ennen kokousta. Kokouskutsu sekä esityslista julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla ja/tai 
lähetetään yhdistyksen jäsenistölle sähköpostitse. 
 
11. Kevätkokous 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 
 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitellään ja hyväksytään toimintakertomus 
5. Tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 
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7. Esitellään ja vahvistetaan yhdistyksen kilpailujen tulokset 
8. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat. 
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 
10. Keskustellaan muista esille nousevista asioista. 
11. Kokouksen päättäminen 
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen 
käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 

12. Syyskokous 
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen tulevalle toimikaudelle 
6. Talousarvion esittely ja hyväksyminen tulevalle toimikaudelle 
7. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle kalenterivuodell 
8. Hallituksen puheenjohtajan vaali (vuorovuosin) 
9. Hallituksen muiden jäsenten sekä varajäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle 
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö 
11. Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat 
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
13. Keskustellaan muista esille nousevista asioista 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevätkokouksen 
käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia 
voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 
 
13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 
Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen 
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, 
sen varat käytetään samaan tarkoitukseen. 
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LIITE 4 

Suomen Manchesterinterrierit ry:n pentupörssin säännöt 
 

 

• Yhdistyksen hallitus nimeää henkilön, joka hoitaa rotuyhdistyksen pentuvälityksen. 
• Pentuvälitykseen otetaan välitettäviä pentuja vain sellaiselta kasvattajalta, joka on Suomen 

Manchesterinterrierit ry:n jäsen ja maksanut yhdistyksen kasvattajamaksun. 
• Pentuvälitys ilmoittaa manssista kiinnostuneille tiedot niiden kasvattajien pennuista, jotka 

täyttävät jalostusohjesäännön laatuvaatimukset. 
• Kasvattaja ilmoittaa pentueensa tiedot nettilomakkeella pentuvälittäjälle. 

Pentuesuunnitelman voi ilmoittaa aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen mahdollista 
toteuttamista. Pentuesuunnitelman peruuntuessa asiasta tulee ilmoittaa pentuvälittäjälle. 
Suunnitelma poistetaan automaattisesti viiden (5) kuukauden kuluttua suunnitelman 
ilmoittamisesta, mikäli kasvattaja ei muuta ilmoita. Suunnitelmaa ilmoitettaessa 
pentupörssin mukaisten vähimmäisvaatimusten EI tarvitse vielä toteutua. 

• Pentujen vanhempien on täytettävä jalostusnartuille ja -uroksille asetetut 
vähimmäisvaatimukset astutushetkellä. Pentueista ilmoitetaan rajatut yksityiskohdat. 

• Syntyneiden pentueiden ilmoitus tulee poistaa heti, kun pennuilla on kodit. Ilmoitus 
poistetaan pentuvälittäjän toimesta 10 vkon kuluttua pentujen syntymästä, jollei ilmoitusta 
ole päivitetty (päivityspäivämäärä). 

• Tarvittavat näyttely- ja terveystulokset tulee näkyä jalostustietokannassa. Ulkomaisista 
dokumenteista lähetetään kopio pentuvälittäjälle – myös siinä tapauksessa, jos kotimaisten 
koirien tulokset eivät näy. 

• Pentueen molempien vanhempien tulee olla astutushetkellä vähintään 20kk:n ikäisiä. 

 

Jalostukseen käytettävien koirien vähimmäisvaatimukset: 
o Jalostukseen tulee käyttää vain rodunomaisia, rakenteeltaan käyttötarkoitukseensa 

soveltuvia koiria. 
o Siitokseen käytettävän koiran tulee olla fyysisesti ja psyykkisesti mahdollisimman 

terve. 
o Koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen lausunto silmä- ja polvitarkastuksesta 

sekä sydänkuuntelusta. Virallinen silmätarkastus tulee tehdä ennen ensimmäistä 
astutusta ja uusia koiran täytettyä viisi (5) vuotta. Alle 2- vuotiaana tehty 
silmätarkastuslausunto on voimassa yhden vuoden. 

o Polvitarkastusta tehdessä on tutkimushetkellä koiran oltava vähintään 12kk:n 
ikäinen. Alle kolmevuotiaalle (3) koiralle tehty tutkimus on voimassa kaksi (2) vuotta 
lausuntopäivästä. Yli kolmevuotiaalle koiralle annettu lausunto on voimassa 
pysyvästi. 

o Polvituloksen ollessa 1/1, koiralla tulee käyttää 0/0 tuloksen saanutta koiraa. 
o Polvituloksen ollessa huonompi kuin 1/1, koiraa ei pidä käyttää jalostukseen. 
o Yhdistys suosittelee, ettei jalostukseen käytettävällä koiralla ole hammaspuutoksia. 

Mikäli on, tulee kyseisellä koiralla käyttää täyden hampaiston omaavaa koiraa. 
o Silmäsairauksien raja- arvo: jos löytyy kipua tuottava tai aikaisin (esim.5-6 

vuotiaana) sokeuttava silmäsairaus, ei koiraa pidä käyttää jalostukseen. 
o von Willebrand verenvuototaudin osalta yhdistelmän tulee olla seuraavan kaavion 

mukainen, jolla estetään sairaiden pentujen syntyminen 
▪ terve – terve 
▪ terve – kantaja 
▪ terve – sairas 
▪ terve – tuntematon 

o Sydänkuuntelu 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFWqpHFTnCGe4j0-eZkw47AZvyWebCdG5H4iA9JCJ2ygnXRA/viewform?usp=sf_link
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• Koiralla on oltava virallinen sydänkuuntelu. Jos sydämestä kuuluu 
sivuääniä, sydän pitää tutkia ultraäänellä. Jos ultraäänitutkimuksessa 
ei löydy rakenteellista vikaa, niin siitä tulee toimittaa ko. lausunto, 
jolloin koiraa voi pentupörssin suositusten mukaisesti käyttää 
jalostukseen. 

• Jos koiran sydämestä löytyy rakenteellista vikaa, silloin jalostuksen 
vähimmäisehdot eivät täyty, eikä pentuja voi ilmoittaa pentupörssiin. 

• Muihin sairauksiin liittyen, jos koiralla todetaan sen elämänlaatua 
heikentävä tai kuolemaan johtava sairaus, ei koiraa pidä käyttää 
jalostukseen. 

• Sairaan koiran mahdollisia jälkeläisiä voisi käyttää vain harkiten ja 
sukusiitosaste tulee olla 0 seitsemän polven mukaan laskettuna. 

o Ulkomuoto 
• Koiralla tulee olla yhdestä virallisesta näyttelystä vähintään 

näyttelytulos EH (erittäin hyvä). 

o Ulkomaalainen koira 
• Mikäli jalostuksessa käytetään ulkomaalaista koiraa, suositellaan 

siihen samoja pentuvälityksen vähimmäisvaatimuksia kuin 
suomalaista koiraa käytettäessä. 

• Mikäli astutus tapahtuu Suomessa, tulee koiralla olla tehtynä 
em.terveystutkimukset. 
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LIITE 5 

 
Yhdistyksen kilpailujen säännöt  
 

Vuoden koira -arvoista on oikeutettu kilpailemaan jokainen Suomen Manchesterinterrierit ry:n 
jäsen omistamallaan tai hallitsemallaan, Suomessa rekisteröidyllä manchesterinterrierillä. 
Mikäli koiralla on useampi omistaja tai hallitsija, tulee vähintään sen, kenen luona koira asuu 
pääasiallisesti, olla yhdistyksen jäsen. 
 

Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Poikkeuksellisissa olosuhteissa yhdistyksen hallitus voi jättää 
kilpailuvuoden välistä, kuitenkin vain ilmoittamalla asiasta julkisesti yhdistyksen jäsenille. 
Kilpailujen tulokset vahvistetaan virallisesti yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. 
Vähintään kolmen eniten pisteitä saaneen koiran pisteet julkistetaan. Kussakin kilpailussa 
palkitaan voittaja ja kolme parasta saavat kunniakirjat. 
 

Pisteet tulee ilmoittaa kilpailuvuoden loppua seuraavan tammikuun loppuun mennessä 

pisteiden laskijalle. 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vahvistaminen: 

 

___________________________     _______________________ 

Rita Liikaluoma, puheenjohtaja     Kaisa Laitinen, sihteeri 

 

___________________________     ________________________ 

Sari Laitinen, tarkastaja      Sari Kanerva, tarkastaja 




