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YHDISTYKSEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEET 

 

Yhdistyksen toimijat mielellään ottavat vastaan palautetta ja vastaavat kysymyksiinne koskien 

yhdistystä ja sen toimintaa. 

Yhdistystoimijoille perustettiin hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen yhdistyksen 

sähköpostiosoitteet.  

 

Nämä otettiin käyttöön, jotta: 

- toimijoiden henkilökohtaiset sähköpostit eivät täyty yhdistysasioiden vuoksi 

- kaikki tieto kulkeutuu kaikille asianosaisille 

- kaikki viestiliikenne löytyy myös tulevien toimijoiden tiedottamiseksi ja näin uudet ihmiset 

pääsevät nopeammin tehtäviensä tasalle 

 

Näin ollen yhdistystoimijat eivät enää käytä henkilökohtaisia yhteystietojaan yhdistyksen 

asioiden hoitamiseen. 

 

OSOITE   TOIMITEHTÄVÄ, VASTUUHENKILÖ 

HALLITUS 

smt.hallitus@gmail.com   HALLITUS, kaikki hallituksen jäsenet ja varajäsenet 

smt.puheenjohtaja1@gmail.com  PUHEENJOHTAJA, Päivi Hituri   

smt.sihteeri@gmail.com   SIHTEERI, Rita Liikaluoma ja Suvi Vihavainen  

smt.jasensihteeri@gmail.com  JÄSENSIHTEERI, Fiia Maria Kivioja ja Heidi Niemelä  

TOIMIKUNNAT 

smt.jalostus@gmail.com   JALOSTUSTOIMIKUNTA, Päivi Hänninen  

smt.tapahtumat@gmail.com  TAPAHTUMATOIMIKUNTA, Heidi Niemelä  

smt.viestinta@gmail.com  VIESTINTÄTOIMIKUNTA, Emilia Vento  
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HAU-HAKU KIRJOITTAJILLE 

Terrilife-kirjoittajille  

Yhdistys hakee paria innokasta kirjoittajaa kirjoittamaan palstaa Suomen Terrierijärjestön 

julkaisemaan Terrilife-lehteen. Valitut saavat raamit, joiden pohjalta kirjoittaa monipuolisien 

manssien näkökulmasta asiaa. Terrilife on tapa tuoda mansseja ja yhdistystä tietoisuuteen. Siksi 

tekstit pyydetään esilukuun, ja tässä yhteydessä lisäillään mm. aiheeseen liittyviä päivämääriä. 

Ilmoittaudu halukkaaksi mallitekstin kera smt.viestinta@gmail.com otsikolla Kirjoittajaksi 

Terrilifeen. Seuraava deadline on 30.4. ja lehti ilmestyy kesäkuussa. 

 

MANSSI-kirjoittajille  

Yhdistyksen jäsenlehti kaipaa manssitarinoita keneltä tahansa kirjoitusintoiselta jäseneltä. 

Olisiko sinulla tarjota herkkupala aina nälkäiselle manssiyhteisölle? Valmiit tekstit voi lähettää 

otsikoinnilla Teksti manssilehteen smt.viestinta@gmail.com. Ei sisällä vaadetta toistuvista 

teksteistä. Seuraavan lehden deadline on 15.4. ja julkaisu toukokuussa. 

 

 

HAU-HAKU MATERIAALEILLE 

Monet ovat varmaan huomanneet, että samat koirat ja kuvat pyörivät niin lehdessä kuin 

muissakin yhdistyksen julkaisuissa. Nyt olisi toiveena, että jäsenet lähettäisivät kuvia, videoita, 

tekstejä ja muuta materiaalia yhdistyksen käytettäväksi niin lehdessä, verkkosivuilla kuin 

Facebookissa.  

Lähetäthän tiedoston sähköisesti osoitteeseen smt.viestinta@gmail.com. 

Näin varmistetaan esimerkiksi se, että kuvanlaatu on riittävä lehteä varten. 
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HAU-HAKU VAPAAEHTOISILLE 

Yhdistyksen tapahtumat ovat mahdottomia järjestää ilman vapaaehtoisia. Alla olevat 

tapahtumat hakevat vielä tekijöitä. Lisäksi kaivataan tekijöitä järjestämään jalostustarkastuksia, 

luonnetestejä, yhteislenkkejä. Lisäksi voit ilmoittautua mukaan järjestämään muitakin 

tapahtumia. 

Ilmoita yhdistyksen tapahtumatoimikunnan vetäjälle:  

Nimesi, ehdottamasi/haluamasi tapahtuma, mahdolliset kalenteripäivät  

Heidi Niemelä smt.tapahtumat@gmail.com 

 

VAPAAEHTOISIA ETSIVÄT TAPAHTUMAT:

17.4.  MatchShow Ratinanniemi, Tampere 

Heidi Niemelä  

  

1.5  Ryhmänäyttely, Hankasalmi  

Sari Laitinen  sari.laitinen@elektroval.fi 

Kokoamispäivä 30.4., Näyttelypäivä 1.5. 

lmottautumiset mahdollisimman pian! Erityisesti yöpyjät. 

 

Kesä-Heinäkuussa MatchShow Iisalmi-Kuopio 

  Merituulia Asikainen  

 

Kesä-syksy  Yhdistyksen 25-vuotisjuhla ja manssitreffit 

Päivi Hituri ja Rita Liikaluoma  

Elokuussa  MatchShow pääkaupunkiseutu 

  Suvi Vihavainen 
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HAU-HAKU TOIMIKUNTALAISILLE 

Vanhoja toimikuntalaisia lähti huomattava määrä tammikuussa, kun jatkamisen perään kyseltiin 

toimikuntien Facebook-ryhmissä. 

Yhdistyksen toimikunnat kaipaavat edelleen joukkoonsa lisää tekijöitä, niin uusia kuin 

vanhojakin. Tehdään tästä vuodesta yhdessä ikimuistoinen! 

 

Ota yhteys toimikunnan vetäjään tai yhdistyksen puheenjohtajaan: 

Jalostustoimikunta Päivi Hänninen smt.jalostus@gmail.com  

Tapahtumatoimikunta Heidi Niemelä smt.tapahtumat@gmail.com 

Viestintätoimikunta Emilia Vento  smt.viestinta@gmail.com 

Puheenjohtaja Päivi Hituri  smt.puheenjohtaja1@gmail.com 

 

 

HUOMIOITAVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana toiminnassa) 

15.4.  Manssi-lehden deadline smt.viestinta@gmail.com 

17.4.  Matchshow: Ratinanniemi, Tampere  

http://www.manssi.net/smt-match-show-tampereella-17-4-2017/ 

30.4.  Terrilife-lehden manssipalstan deadline smt.viestinta@gmail.com 

30.4.  Viimeinen ilmottautumispäivä: Agilitypäivä riitta.j.rautio@gmail.com 

1.5.  Ryhmänäyttely Hankasalmella. Mukana EI ole FCI 3-ryhmää. 

21.5.  Agilitypäivä Lahdessa http://www.manssi.net/agilitypaiva-21-5-2017/ 

10.-11.6.  Roturace 2017: Yhdistys ei järjestä, mutta tapahtumassa on jäsenetu 

7.-9.7.  Agirotu 2017: Yhdistys ei järjestä, mutta tapahtumassa on jäsenetu 

Kesä-heinäkuu Matchshow: Iisalmi-Kuopio 

Kesä-syksy  Yhdistyksen 25V.-juhla ja manssitreffit 

Elokuu  Matchshow: Pääkaupunkiseutu 
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#SMT 

Olemme ottaneet käyttöön yhdistykselle oman #-merkinnän. Käytä merkintää, kun haluat 

yhdistyksen tapahtumista kuvat ja julkaisut yhteen paikkaan. Näin voimme yhdessä nauttia 

tapahtumien fiiliksistä, vaikkemme pääsisikään paikalle.  

Tulemme luomaan jokaiselle tapahtumalle oman #-merkinnän. 

Tässä jo muutamia suunnittelemiamme: 

#SMT25v 

#SMTmatchshow 

#SMTryhmänäyttely 

#SMTkokous 

#SMTagilitypäivä 

 

 

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, mätsäreitä, testejä 

http://www.koirat.com/tapahtumat 

 

PALAUTE MANSSIKUUSTA 

Yhdistys kaipaa palautetta Manssikuusta. 

Onko tiedote selkeä? Onko fontti sopiva? Tuleeko tiedote luettua? Puuttuuko jotakin 

olennaista? Pitäisikö esimerkiksi menovinkit jättää pois?  

Lähetä palautteesi otsikolla Palaute Manssikuusta osoitteeseen smt.viestinta@gmail.com 

 

Seuraavan Manssikuu-tiedotteen deadline on 30.4.2017. 
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