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HUOMIOITAVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana toiminnassa) 

 

31.8. Ilmoittautuminen päättyy: Yhdistyksen 25V-juhla; päivään 

osallistuminen, openshow, manssitreffit 

9.9. Yhdistyksen 25V-juhla ja manssitreffit 

15.9. Deadline: Yhdistyksen syyskokouksen asialistan ehdotuksille 

15.9. Deadline: Manssi-lehti 

4.11.  Yhdistyksen syyskokous Harjun Helmi, Haukivuori 

 

 

 

SMT 25V-juhlatapahtuma 9.9.2017 

Nyt on aika ilmoittautua mukaan juhlapäivän tapahtumiin. Tämä ilmoittautuminen ei sisällä 

yöpymistä.  

Yöpymismahdollisuutta voi tiedustella Päivi Hiturilta sähköpostitse. 

 

Ohjelmassa: 

� Open show (kaikille maksullinen, hinnat seuraavalla sivulla) 

� Luento/paneeli terveysasioista 

� Juhlaillallinen 

� Jäsenten kiinnostuksen mukaan myös näyttelyharjoitusta, luento koiran oppimisesta, 

lajiesittelyjä yms. 

 

Ei-jäsenet voivat osallistua ohjelmaan 20 (+open show) € hintaan. 

Sitovat ilmoittautumiset 31.8.2017 mennessä! 

Päivi Hiturille osoitteeseen smt.puheenjohtaja1@gmail.com 

 

TERVETULOA! 
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Open show 9.9.2017 

Tuomarina Marja Salminen  

Noudatamme Suomen Kennelliiton rokotusmääräyksiä. Maksua ei palauteta. Suomen 

Manchesterinterrierit ry. pidättää oikeuden muutoksiin. 

 

Hinnat     Jäsenet  Ei-jäsenet 

Pentuluokka 4-6kk   10€  20€ 

Pentuluokka 6-9kk   10€  20€ 

Junioriluokka 9-18kk   15€  20€ 

Nuorten luokka 15-24€   15€  20€ 

Avoin luokka alkaen 15kk   15€  20€ 

Valioluokka alkaen 15kk   15€  20€ 

Veteraaniluokka alkaen 8v  10€ (yli 10v ilmaiseksi) 20€ 

Kasvattajaluokka 3-4 koiraa vähintään 4kk 5€  10€ 

Paras pari (saman omistajan)  5€  10€ 

 

Palkitaan myös: 

Paras liike, paras pää, parhaat värimerkit, valloittavin vekara sekä vetrein veteraani 

 

Sitova ilmoittautuminen maksukuitin kera osoitteeseen smt.puheenjohtaja1@gmail.com 

Suomen Manchesterinterrierit ry.  

Viite 1038 

BIC NDEA FIHH 

136730-101419 

IBAN FI86 13673000101419 
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YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS 4.11.2017 

Yhdistyksen syyskokousta vietetään sunnuntaina 4.11. Harjun Helmessä Haukivuorella kello 

14:00. 

Aiheita asialistalle voi toimittaa hallitukselle 15.9. saakka osoitteeseen: smt.hallitus@gmail.com 

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan asialistalla ovat: 

- hallituksen esittämä toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle 

- tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle 

- liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle 

- hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle 

sekä varajäsenten vaali 

- hallituksen mahdollisesti esittäminen toimikuntien jäsenten vaali 

-  valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt 

- hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat 

 

TERVETULOA! 

 

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. 

 

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 
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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 smt.hallitus@gmail.com 

 

 

 

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 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 15.10. ja lehti ilmestyy joulukuussa. Numero on juhlanumero, 

jossa on yhdistetty nrot 3 ja 4. 

 

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 15.9. ja julkaisu syyskuun lopussa/lokakuun alussa. 

 

 

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 31.8.2017. 


