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KUTSU:  Suomen Manchesterinterrierit ry:n sääntömääräinen syyskokous 

Aika:  4.11.2017 klo 14.00 

Paikka:  Lounaskahvila Harjun Helmi 

Saksalantie 131, 51600 Haukivuori 

 

Esityslista  

1.  Kokouksen avaus  

 

2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 

äänten laskijaa.  

 

3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  

 

5.  Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma tulevalle toimintakaudelle 2018  

 

6.  Tulo- ja menoarvion hyväksyminen tulevalle toimintakaudelle 2018  

 

7.  Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrääminen seuraavalle kalenterivuodelle 

2018  

 

8.  Yhdistyksen puheenjohtajan sekä hallituksen muiden jäsenten vaali erovuorossa 

olevien tilalle kaudelle 2018- 2020 sekä varajäsenten (2) vaali. 

A) Yhdistyksen puheenjohtajan valinta 

B) Hallituksen muiden jäsenten kaudelle 2018- 2020 sekä varajäsenten vaali.  

Erovuorossa Rita Liikaluoma, Päivi Hänninen, Heidi Niemelä (valittu kesken kauden 

eronneen Emilia Vento tilalle).  

Kaudelle 2018-2019 jatkaa Merituulia Asikainen, Marja Paakkinen ja Suvi Vihavainen 
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9.  Hallituksen mahdollisesti esittäminen toimikuntien jäsenten vaali - erilaisten 

toimikuntien jäsenten määrä  

10.  Valitaan yhdistyksen rahastonhoitaja. 

11.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt  

12.  

a)  Suomen Manchesterinterrierit ry:n jalostuksen tavoiteohjelman hyväksyminen. 

Jalostuksen tavoiteohjelma on luettavissa yhdistyksen netti-sivuilla, 

www.manssi.net, viimeistään 14 vrk ennen syyskokousta. 

b)  Myönnetään yhdistyksen hallitukselle lupa tehdä jalostuksen tavoiteohjelmaan 

Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan pyytämät mahdolliset 

korjaukset ilman jäsenkokouksen uutta hyväksyntää, mikäli nämä muutokset eivät 

oleellisesti vaikuta jalostuksen tavoiteohjelman sisältöön. 

 

13.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

• yhdistyksen kilpailujen uudet säännöt ja pistelaskutavat (kilpailujen uudistetut 

säännöt ja pistelaskutavat kokouskutsun liitteenä) 

• Manssi- lehden jatko? Miten edetään? 

• Suvi Vihavaisen kokoaman Jäsenyydet ja maksut 2018-lehden hyväksyminen 

 

Yhdistyksen kilpailuja koskevia sääntömuutoksia varten tehdyt ehdotukset julkaistaan Manssi-

lehdessä. 

 

TERVETULOA! 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 4.11.2017 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu kello 12:00 Lounasravintola Harjun Helmessä Haukivuorella. 

Tarkoituksena on valmistella syyskokousta (materiaalit, ennakkoilmoittautumiset 

hallitusjäsenten vaaliehdokkaiksi ja puheenjohtajaksi) ja käsitellä ajankohtaiset asiat. 
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HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI KAUDELLE 2018-2019 

Syyskokouksessa muodostetaan uusi yhdistyksen hallitus. Jokainen yhdistyksen jäsen on 

oikeutettu asettumaan ehdolle. Syyskokouksessa jäsenet hyväksyvät yhdistyksen jäsenet. 

Tilalle tulevat jäsenet voivat olla uusia tai ennenkin toiminnassa mukana olleita. 

Haussa on hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäseniä sekä varajäseniä! 

 

Kiinnostaako sinua päästä mukaan yhdistystoimintaan? Haluatko päästä mukaan vaikuttamaan?  

Ilmoita halukkuutesi joko kokouksessa tai ennakkoon 4.11.2017 klo 12:00 mennessä 

osoitteeseen smt.hallitus@gmail.com.  

 

 

 

HAU-HAKU KIINNOSTUNEILLE: SMT ry:n kalenteri 2018 

Nyt on aika ilmoittaa, mikäli olet kiinnostunut hankkimaan yhdistyksen kalenterin vuodelle 

2018. Kalenteri toteutetaan, mikäli kalenterin ostajia on vähintään 20. 

 

Ilmoita halukkuutesi kalenterin hankkimisesta 30.10. mennessä: 

Facebookissa Suomen Manchesterinterrierit ry:n julkaisuun kalenteria koskien: 

https://www.facebook.com/Suomen-Manchesterinterrierit-ry-200835623290015/ 

 

Mikäli et käytä Facebook-sivustoa, voit ilmoittautua halukkaaksi kalenterin ostajaksi myös 

sähköpostitse: smt.hallitus@gmail.com 

 

Ilmoitathan myös, mikäli olet halukas ostamaan kuukauden kuvan kalenterista! 

 

Hinnat ilmoitetaan myöhemmin, kun painaja on varmistunut! 

 

 

mailto:smt.hallitus@gmail.com
https://www.facebook.com/Suomen-Manchesterinterrierit-ry-200835623290015/
mailto:smt.hallitus@gmail.com
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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. 

 

 

 

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 
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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. 

 

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 30.11. ja julkaisu lokakuussa. 

 

 

 

HUOMIOITAVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana toiminnassa) 

 

15.10. Terrilife-lehden manssipalstan deadline 

31.10. Deadline: Manssikuu 

31.10. Deadline: SMT ry:n kalenteri 

4.11. Deadline klo 12: Ehdokkaaksi asettuminen ennakkoon kirjallisesti 

yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2018. 

4.11. KLO 12: Yhdistyksen hallituksen kokous (Harjun Helmi, Haukivuori) 

4.11.  KLO 14: Yhdistyksen syyskokous (Harjun Helmi, Haukivuori) 

30.11.  Manssi-lehden/vuosikirjan deadline 
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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, match show-tapahtumia, testejä 

http://www.koirat.com/tapahtumat 

 

Ulkomuototuomarien koulutuksia 

http://www.ulkomuototuomarit.fi/koulutukset.html 

 

 

PALAUTE MANSSIKUUSTA 

 

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

smt.viestinta@gmail.com 

 

Seuraavan Manssikuun deadline on 31.10.2017. 
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