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SUOMEN MANCHESTERINTERRIERIT RY:N 

SYYSKOKOUS  

PÖYTÄKIRJA 

 

 

AJANKOHTA ja PAIKKA: sunnuntai 27.11.2022, Zoom 

OSALLISTUJAT: Sari Kanerva, Kaisa Laitinen, Sanna Lehto, 

Jaana Kekkonen, Päivi Hituri, Tanja Kotro, Tuija Kiljunen (klo 13.15 alkaen), Heidi Niemelä 

(klo 13.19 alkaen), Rita Liikaluoma (klo 13.15 - 13.30 sekä 14.10 - loppuun saakka). 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 13.10 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Lehto. 
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kaisa Laitinen. 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Hituri ja Jaana Kekkonen. 
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous on kutsuttu koolle asianmukaisesti 

ja paikalla on nykyisen hallituksen ulkopuolisia yhdistyksen jäseniä. 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaiseksi. 

 

5. Toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle 

Kaisa L. esitteli toimintasuunnitelman. Tulevana toimintakautena erityisen huomion saa 
yhdistyksen toiminnan aktivoiminen (mm. kokeet ja tapahtumat) sekä jäsenrekrytointi, 
taloudellisen tilanteen parantaminen ja verkkosivu-uudistuksen valmistelu. 
 
Toimintasuunnitelmasta keskusteltiin lyhyesti. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin (Liite 1). 

 

6. Talousarvion esittely ja hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle 

Kaisa L. esitteli talousarvion toimintakaudelle 2023. Talousarviota taustoitettiin vuoden 
2022 budjetilla sekä taloudellisella toteutumalla 10/2022 mennessä. 
 

Haastavasta taloustilanteesta keskusteltiin aktiivisesti. Keskustelussa korostuivat mm. 
tapahtumatulojen merkitys ja Manssi-lehden julkaisumuoto. Oltiin yksimielisiä siitä, että olisi 



27.11.2022 

mukavaa pitää lehti fyysisenä painoksena, mutta taloudellisen tilanteen vuoksi digitaalinen 
lehti on välttämätön. Taloudelliset realiteetit ymmärretään. Vuosikirjaa pyritään 
mahdollisuuksien mukaan yhä julkaisemaan painettuna.   
 
Tapahtumista mainittiin lyhyesti Nosework-kokeet ja Match Showt. Tanja K. nosti esiin 
myös luonnetestit mahdollisena yhdistyksen tapahtumamuotona. Tämä sai keskustelussa 
runsaasti kannatusta. Todettiin luonnetestit mahdolliseksi tavaksi järjestää 
yhdistystoimintaa sekä tehdä varainkeruuta. 
 
Keskusteltiin toiminnan aktivoimisesta ja jäsenistön osallistamisesta toimintaan. 

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2023 (Liite 2). 

 

7. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle 

 
Heidi N. kertoi jäsenmäärästä. Se on pyörinyt kahdeksankymmenen jäsenen paikkeilla. 
Kasvattajat lisäävät hienosti jäsenmäärää liittämällä pentueiden yhteydessä uusia manssin 
omistajia jäseneksi. Näistä liitetyistä osa jatkaa jäsenyyttään.  
 
Keskusteltiin jäsenmaksusta ja sen noston tarpeesta. Todettiin toisaalta taloudellinen tarve 
korottaa, mutta toisaalta nähtiin mahdottomaksi korottaa maksuja toiminnan ja 
jäsenmaksun vastineiden ollessa vähäistä. 
 
Päätettiin pitää liittymis- ja jäsenmaksut toimintavuotta 2022 vastaavina. 

Toivotaan tulevalta hallitukselta aktiivisempaa toimintaa ja sitä kautta jäsenrekrytointia.  

 

8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen (jäljelle jäävälle toimintakaudelle 2023) 

 

Kaksivuotiskaudelle valittu Rita Liikaluoma luopuu puheenjohtajuudesta jäljelle jäävälle 
toimikaudelle 2023. 
 
Puheenjohtajaksi toimikaudelle 2023 valittiin Sari Laitinen. 

 

9. Hallituksen muiden jäsenten sekä varajäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle 

Erovuorossa olivat Tiina Karppinen, Päivi Hituri ja Jaana Kekkonen sekä varajäsenet.  
 
Valittiin seuraavat hallituksen jäsenet:  

Heidi Niemelä  
Kaisa Laitinen  
Sanna Lehto 
Rita Liikaluoma 
Tanja Kotro 
Sari Kanerva 
 
Valittiin seuraavat varajäsenet:   

Suvi Vihavainen 
Päivi Hituri 

 
Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkaa Nina Honkaniemi. 
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10. Toimikuntien toiminta ja jäsenet tulevalle toimikaudelle 

Yhdistyksessä toimii Viestintätoimikunta, Jalostustoimikunta ja Tapahtumatoimikunta. 
Toimikuntien toimihenkilöt ovat osallisina toimikuntien Facebook-ryhmissä. 
 
Keskusteltiin toimikunnista. Päätettiin varmistaa toimikuntien toimihenkilöt uuden 
toimintakauden alkaessa Facebook-ryhmissä tiedustelemalla. Pyritään aktivoimaan jäseniä 
toimikuntiin. 
 
Viestintätoimikunnan osalta keskusteltiin lyhyesti nykyisen Terrilifen palstanpitäjän 
toiveesta etsiä tilalleen uusi toimihenkilö.   
 

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varahenkilö 

 

Valittiin toiminnantarkastajaksi Jaakko Vilenius ja varatoiminnantarkastajaksi Kati 

Liikaluoma. 

 

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 a. Manssi.net sivuston tilanne 

Todettiin nettisivujen päivitys- ja uudistustarve. Taustalla mm. tämän 
toimintakauden aikana tapahtunut iso verkkosivujen kaatuminen. Aiheen 
yhteydessä keskusteltiin taloudellisesta tilanteesta ja sen asettamista reunaehdoista 
kehitystyöhön. Heidi N. mainitsi tuntevansa mahdollisen verkkosivujen uudistajan. 
Myös yhdistyksen jäsen Jonna R. on aiemmin puhunut mahdollisuudesta auttaa. 
Keskusteltiin verkkosivujen päivitykseen liittyvästä työnjaosta ja kuinka helpompi 
admin-pohja voisi edesauttaa useamman ihmisen aktiivisuutta päivitystyössä. 
 
Todettiin, että uusi hallitus selvittää asiaa ja vaihtoehtoja verkkosivu-uudistuksen 
osalta. Mikäli mahdollisuus on, voi hallitus jo toimeenpanna uudistuksen ensi 
toimintakaudella. 

 

 b. Manssi-lehden tilanne 

Keskusteltiin Manssi-lehden tilanteesta. Pidetään valitettavana, ettei taloudellinen 
tilanne mahdollista useampaa painettua lehteä, mutta tunnustetaan ja ollaan 
yksimielisiä taloudellisten realiteettien rajallisuudesta. Todettiin, että on tulossa ja 
parhaillaan tekeillä joitain juttuja lehteen. Todettiin, että vuosikirja 2021 on tekeillä. 
Keskusteltiin käytettävissä olevien osaamis- ja aikaresurssien rajallisuudesta. 
 
Ensi hallituksen toimintakaudella pyritään aktivoimaan juttujen kirjoittajia ja Manssi-
lehden julkaisutoimintaa. 

 

13. Keskustellaan muista esille nousevista aiheista 

Rita L. aloitti ja muut yhtyivät kiitoksiin sekä aktiivisesta osallistujajoukosta tässä 
kokouksessa että uusista jäsenistä hallitukseen ensi toimintakaudella. 
 
Ei muita esille nousseita asioita. 

 

Päätettiin kokous klo 14.29.  
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LIITE 1 Toimintasuunnitelma 

Suomen Manchesterinterrierit ry:n  

TOIMINTASUUNNITELMA 2023 

Yhdistyksen kokoukset 

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa. Sääntömääräinen 
syyskokous pidetään loka-marraskuussa. 

Pyritään kiinnittämään huomiota jäsenistön aktivointiin yhdistyksen kokousten osalta entistä enemmän, 
jotta yhdistystoiminnan jatkuminen turvataan. 

Hallituksen kokoukset 

Hallitus pitää vuoden 2023 aikana järjestäytymiskokouksen sekä hallituksen kokouksia tarpeen mukaan. 
Puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle. Hallitus pitää yhteyttä ja tarvittaessa kokoustaa myös puhelimitse, 
sähköpostin, Facebookin ryhmän ja Facebookin Messengerin välityksellä.  

Manssi-lehti 

Toimitetaan Manssi-lehteä mahdollisuuksien ja taloudellisen tilanteen mukaan. Manssi-lehden osalta 
pyritään hyödyntämään syyskokouksessa 2020 keskusteltua digitaalista julkaisumuotoa. Toimitetaan 
vuosikirja. 

Tapahtumat ja tilaisuudet 

Järjestetään vuonna 2022 pyöreitä täyttäneen yhdistyksen kunniaksi syksyltä 2022 siirtynyt 
juhlatapahtuma, jonka yhteydessä mahdollisesti lajikokeiluja ja Open show tai muuta näyttelytoimintaa. 
Tapahtumaa varten on kerätty kesällä 2022 jäsenistöltä näkemyksiä kyselysarjalla. 

Järjestetään Manssitreffit juhlatapahtuman yhteydessä ja muuten tarpeen mukaan. 

Järjestetään kokeita (NoseWork) varojen keräämiseksi yhdistykselle. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan 
myös muita tapahtumia, kuten Match Show, varainkeruun tueksi. 

Osallistutaan RotuRace-tapahtumaan, johon yhdistys kustantaa kaksi joukkuetta. 

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan STJ:n järjestämään tuomarikoulutukseen. 

Tarjotaan mahdollisuuksien mukaan asiantuntijaluentoja ja keskustelutilaisuuksia. 

Viestintä ja yhteistyö 

Pidetään palstaa STJ:n Terrilifessa. Ylläpidetään ja kehitetään yhdistyksen omaa viestintää (Facebook, 
verkkosivut). 

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan STJ:n hallituksen kokouksiin ja yleiskokouksiin sekä Keski-Suomen 
kennelpiirin kokouksiin.  

 
Toimintasuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan vuoden 2023 aikana. 
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LIITE 2 Talousarvio 

Suomen Manchesterinterrierit ry     

     

Budjetti 2023 toteutuma 10/22 Budjetti 2022 Budjetti 2023  

     

Tulot     

Jäsenmaksut 1475 1950 1550  
Tapahtumatulot  0 0 400  

 1475 1950 1950  

     

Menot     

Jäsenmaksut 465 500 500  
hallinto* 0 50 25  
internet 124,94 120 140  
lehti 982,63 2400 1000  
pankkikulut 203,22 210 245  

 1775,79 3280 1910  

     

 −300,79 −1330 40  
 


