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Yhdistyksen 25V-juhla ja manssitreffit 

Yhdistys järjestää 25-vuotisen toiminnan kunniaksi juhlan ja manssitreffit Varjolassa, Laukaalla. 

http://www.varjola.com/ 

Juhlaa vietetään lauantaina 9.9.2017. Yhdistys tarjoaa jäsenille ohjelmaa ja juhlaruoan. Tarkempi 

ohjelma suunnitellaan osallistujamäärän mukaan. Jotta juhla on mahdollinen Varjolassa, tulee 

osallistujia olla vähintään 15 henkeä.  

Myös ne, joilla ei ole yhdistyksen jäsenyyttä, saavat osallistua. Heille tapahtuma on 

omakustanteinen. 

Tapahtuman yhteydessä on mahdollisuus yöpyä omakustanteisesti. Tarkemmat tiedot alla. 

 

Sitovat ilmoittautumiset 14.5.2017 osoitteeseen: smt.puheenjohtaja1@gmail.com 

Samaan osoitteeseen voi lähettää ehdotuksia ohjelmasta ja kysyä mieleen tulevia asioita. 

Tehdään tästä hieno tapahtuma yhdessä! 

 

MAJOITUS: 

VARJOLAN RIIHIHUVILAT 

– Viihtyisät rivitalohuvilat koskinäkymällä, kävelymatkan (noin 300m) päässä Varjolan päärakennukselta. 

RIIHIHUONE 

– Kahden hengen huone, jossa lisäksi parvitilat 2 lisävuoteella – oma wc ja suihku, sekä terassi 

Riihihuone aamiaisella 54 € / yö / hlö 

Lisäyö 49 € / yö / hlö 

+ koiravieraat 10 € / huone 

RIIHISVIITTI 

– Tilava sviittihuoneisto, kahden hengen erillisellä makuuhuoneella + parvitilat 3 hengelle 

– oma wc ja suihku, terassi 

– keittiö ja oleskelutilat, takka 

– Riihisaunan käyttö sisältyy sviitin hintaan  

Riihisviitti -huoneisto 2 hengelle 180 €/yö 

Riihisviitti -huoneisto 4 hengelle 260 €/yö 

+ koiravieraat 10 € / huone 

Riihisauna: erillinen sauna 2-4 hengelle 

– Sauna sisältyy sviitin hintaan, riihihuoneen majoittujille 20 €/tunti 

Majoitushinnat sisältävät loppusiivouksen, liinavaatteet ja aamiaisen. Majoitustilamme ovat saatavilla 

tulopäivänä klo 15.00 alkaen, lähtöpäivänä check-out on tehtävä klo 12.00 

http://www.varjola.com/
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HUOMIOITAVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana toiminnassa) 

 

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

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

  https://www.facebook.com/events/1617204811920495/ 

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

  https://www.facebook.com/events/1766349180276902/ 

Elokuu  Matchshow: Pääkaupunkiseutu 

9.9.  Yhdistyksen 25V-juhla ja manssitreffit 

 

 

 

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 

 

 

 

 

http://www.manssi.net/agilitypaiva-21-5-2017/
https://www.facebook.com/events/1617204811920495/
https://www.facebook.com/events/1766349180276902/
file:///F:/Suomen%20Manchesterinterrierit%20ry/smt.jalostus@gmail.com
file:///F:/Suomen%20Manchesterinterrierit%20ry/smt.tapahtumat@gmail.com
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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 1.8 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 15.8. 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. 

 

Elokuu Matchshow pääkaupunkiseudulla  Suvi Vihavainen 

9.9. Yhdistyksen 25V-juhla ja manssitreffit  Päivi Hituri, Rita Liikaluoma 

 

Ilmoita yhdistyksen tapahtumatoimikunnan vetäjälle:  

Nimesi, ehdottamasi/haluamasi tapahtuma, mahdolliset kalenteripäivät  

Heidi Niemelä smt.tapahtumat@gmail.com 

 

 

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 

Lähetä mielipiteesi, niin risut kuin kehut, sekä tiedotettavia asioita osoitteeseen: 

smt.viestinta@gmail.com 

Seuraavan Manssikuun deadline on 31.5.2017. 
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