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Yhdistyksen 25V-juhla ja manssitreffit 

On varmistunut, että yhdistyksen 25v-juhla ja manssitreffit järjestetään Varjolassa, Laukaalla 

lauantaina 9.9.2017. www.varjola.com 

 

Nyt on aika ilmoittautua mukaan juhlapäivään! 

 

Ohjelmassa 

- Open Show 

- lajikokeiluja 

- luento/paneeli terveysasioista 

- manssitreffit 

- juhlaruokailu 

 

Open Showssa arvostellaan kaikki luokat. Open Show on kaikille maksullinen (jäsenet 15€, muut 

20€). Muutoin ohjelma on jäsenille ilmainen. Ilman jäsenyyttä olevat voivat osallistua 

tapahtumaan 20€ ja ruokailuun Varjolan hintojen mukaisesti.  

 

Pian on tulossa tarkempaa infoa. Tarkkailkaa fb- ja verkkosivujamme! 

 

SITOVAT ILMOITTAUTUMISET Päivi Hituri 

 31.7.2017 osoitteeseen:   smt.puheenjohtaja1@gmail.com 

 

 

Majoittumisen ilmoittautuminen on jo päättynyt, mutta Varjolassa on tilaa useammallekin. 

Ota yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan, Päivi Hituriin, mikäli haluat vielä mukaan yöpyjäksi. 

 

Tehdään tästä hieno tapahtuma yhdessä! 

 

 

http://www.varjola.com/
mailto:smt.puheenjohtaja1@gmail.com
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HUOMIOITAVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana toiminnassa) 

 

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

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

31.7.  Ilmoittautuminen päättyy: Yhdistyksen 25V juhla 

Elokuussa  SMT Matchshow pääkaupunkiseutu 

9.9.  Yhdistyksen 25V-juhla ja manssitreffit 

 

 

HAU-HAKU VIESTINTÄTOIMIKUNNAN VETÄJÄ 

Verkkosivut, Facebook-ryhmä, Manssi-lehti, Terrilife-lehden manssipalsta sekä kuukausitiedote 

Manssikuu kuuluvat yhdistyksen viestintätoimikunnan tehtäviin. Näiden informaatiokanavien 

kautta tapahtuu yhdistyksen tiedottaminen ja julkaisutoiminta. 

 

Vetäjän tehtävänkuvaan kuuluu: 

- Ajankohtaisista tapahtumista muistuttaminen 

- Deadline-muistutukset; ilmoittautumiset, julkaisujen eräpäivät; Manssi-lehti, Terrilife-lehden 

manssipalsta ja Manssikuu-kuukausitiedote. 

- Pitää yllä keskustelua toimikunnan Facebook-ryhmässä: aloitukset, keskustelun ohjausta.  

- Etsii ja kannustaa tarvittavia toimijoita ja ottaa selvää epäselvyyksistä yhdessä hallituksen 

kanssa.  

- Vie toimikunnan käytännön aloituksia ja ehdotuksia hallitukseen ja palauttaa päätökset 

toimikuntaan. 

- Lukee ja vastaa viestinnän sähköpostiin. Nimetyt julkaisuvastaavat lukee ja toimittaa 

materiaalit. 

 

Ilmoita kiinnostuksestasi hallitukselle osoitteeseen smat.hallitus@gmail.com 

 

 

https://www.facebook.com/events/1766349180276902/
mailto:smat.hallitus@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 syyskuussa. 

 

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 syyskuussa. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smt.viestinta@gmail.com
mailto:smt.viestinta@gmail.com
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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, yms. Lisäksi voit ehdottaa järjestettäväksi muitakin tapahtumia. 

 

Elokuussa SMT Matchshow Pääkaupunkiseutu  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 30.6.2017. 

 

mailto:smt.tapahtumat@gmail.com
https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx
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