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JÄSENMAKSUT 2018 

Yhdistyksen jäsenmaksut 2018 ovat syyskokouksen myötä selvillä.  

Hinnat   € 

Jäsen, 1 vuosi  25 

Jäsen, 10 vuotta  220 

Perhejäsen, 1 vuosi  10 

Nuorisojäsen, 1 vuosi  5 

Kasvattijäsen, pentuvuosi  10 

 

Maksuohjeet saatavilla vuoden 2018 alusta alkaen. 

Jäsenmaksut tulee olla suoritettuina 15.2.2018 mennessä.  

Tämän jälkeen 2017 vuoden jäsen katsotaan eronneeksi.  

 

Muistattehan myös ilmoittaa henkilötietonne (nimi, osoite, sähköposti, syntymäaika 

nuorisojäsenen kohdalla) jäsensihteerille (smt.jasensihteeri@gmail.com) maksun yhteydessä!  

Tiedoista vain täyden jäsenyyden (ei perhe-, nuorisojäsenyyden omaavien) omaavan nimi ja 

osoite ilmoitetaan Suomen Terrierijärjestölle (STJ), jotta Terrilife-lehti löytää myös perille. 

 

 

YHDISTYKSEN TOIMIKUNNAT 

Kaikki yhdistyksen toimikunnat tullaan tyhjentämään jäsenistään. Uusiin toimikuntiin pääsevät 

mukaan kaikki kiinnostuneet yhdistyksen jäsenet, jotka ovat maksaneet vuoden 2018 

jäsenmaksun. Ilmoita halukkuudestasi osallistua toimikuntien toimintaan sähköpostitse: 

Jalostustoimikunta  smt.jalostus@gmail.com 

Tapahtumatoimikunta  smt.tapahtumat@gmail.com 

Viestintätoimikunta  smt.viestinta@gmail.com 
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HUOMIOITAVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana toiminnassa) 

15.12. Manssi-lehdessä ilmestyvien joulutervehdyksien ja mainosten 

maksujen eräpäivä 

31.12.  Manssikuun deadline 

31.1.2018  Deadline: Ehdotukset kevätkokouksen asialistalle 

31.1.2018  Yhdistyksen kilpailujen pisteiden toimittamisen deadline 

15.2.2018  Jäsenmaksujen eräpäivä 

 

 

 

KASVATTAJAMAKSU UUDELLEEN KÄSITTELYYN 

Yhdistyksen syyskokouksessa päätettiin, että kasvattajamaksun summa tippuu 30€:sta 20€:oon. 

Lisäksi päätettiin, ettei jatkossa saa enää alennusta pentujäsenten lisäämisestä. Vanhat 

alennukset pysyvät voimassa.  

Asia päätettiin ilman alustavaa ehdotusta. Päätösvalta päätöksen tekoon oli, sillä asian käsittely 

oli päätetty kevätkokouksessa. Nyt kuitenkin on huomattu, että asiasta ei olla yhtä mieltä, ja 

tästä syystä asia käsitellään uudestaan kevätkokouksessa.  

Omia ehdotelmia saa lähettää 31.1.2018 mennessä osoitteeseen smt.hallitus@gmail.com. 

Hallitus kokoaa ehdotelmat valmiiksi helmi-maaliskuussa pidettävään kevätkokoukseen. 

 

 

 

YHDISTYKSEN KILPAILUT 

Jokaisen yhdistyksen kilpailuun osallistuvan tulee itse toimittaa pisteet kilpailukohtaiselle 

pisteidenlaskijalle. Pisteet tulee lähettää 31.1.2018 mennessä.  

Nyt on siis hyvä hetki aloittaa keräämään pistetietoja valmiiksi. 

Pisteidenlaskijat ilmoitetaan myöhemmin.  

 

 

mailto:smt.hallitus@gmail.com


SUOMEN MANCHESTERINTERRIERIT RY: N KUUKAUSITIEDOTE 
MANSSIKUU 

  Joulu 2017 
    Sivu 3 / 4 
 

 

TARKENNUS AIKAISEMPAAN: MANSSILEHDEN IRTONUMEROT 2018 

Aikaisemmasta ilmoituksesta puuttui vuosikirjan hinta. Niin jäsenet kuin ilman jäsenyyttä olevat 

voivat ostaa irtonumeroita. 

Tässä siis hinnat: 

Manssi-lehti, numerot 1-3   10€ 

Manssi-lehti + vuosikirja, numero 4  25€ 

 

 

 

HAU-HAKU YHDISTYKSEN TALOUDENHOITAJA 

Nina Honkaniemi lopettaa taloudenhoitajan tehtävässä. Hänelle tilalleen etsitään toimijaa, 

koska korvaajaa ei löytynyt syyskokouksen yhteydessä. 

Mikäli olet kiinnostunut tehtävästä, ilmoittaudu yhdistyksen hallitukselle osoitteeseen 

smt.hallitus@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, match show-tapahtumia, testejä 

http://www.koirat.com/tapahtumat 

Ulkomuototuomarien koulutuksia 

http://www.ulkomuototuomarit.fi/koulutukset.html 
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Rauhallista joulun aikaa 

ja 

manssien vauhdittamaa vuotta 

2018! 

 

Toivottaen, 

Suomen Manchesterinterrierit ry:n hallitus 

 

 

 


