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JÄSENMAKSUT 2018 

Hinnat   € 

Jäsen, 1 vuosi  25 

Jäsen, 10 vuotta  220 

Perhejäsen, 1 vuosi  10  

Nuorisojäsen, 1 vuosi  5 

Kasvattijäsen, pentuvuosi  10 

 

NÄIN MAKSAT JÄSENMAKSUN 

Uudet jäsenet: 

Täytä oheinen jäsenhakemus. Jäsensihteeri lähettää maksuohjeet, kun hallitus on hyväksynyt 

jäsenhakemuksen.  

 

Vanhat jäsenet: 

Maksa jäsenmaksu yhdistyksen tilille eräpäivään mennessä. Jos yhteystiedoissanne on 

tapahtunut muutoksia, muistakaa ilmoittaa niistä jäsensihteerille osoitteeseen 

smt.jasensihteeri@gmail.com. 

 

Saaja  Suomen Manchesterinterrierit ry. 

IBAN  FI86 13673000101419 

BIC   NDEA FIHH 

Viitenumero   1009 

Eräpäivä  15.2.2018 

 

Jäsenmaksut tulee olla suoritettuina 15.2.2018 mennessä.  

Tämän jälkeen 2017 vuoden jäsen katsotaan eronneeksi. Jäsenyyttä voi hakea tämän jälkeen 

uudelleen jäsenhakemuksen kautta. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS_-WHoBcc1n-BrgCDWipRXLH_TedGyT4Vaa119h9v1-3gYQ/viewform
mailto:smt.jasensihteeri@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS_-WHoBcc1n-BrgCDWipRXLH_TedGyT4Vaa119h9v1-3gYQ/viewform
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HUOMIOITAVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana toiminnassa) 

19.1.  DeadlineEsitykset hallituksen kokoukseen  

21.1.  Hallituksen järjestäytymiskokous 

31.1.  Deadline: Manssikuu 

31.1.  Yhdistyksen kilpailujen pisteiden toimittamisen deadline 

15.2.  Deadline: Ehdotukset kevätkokouksen asialistalle 

15.2.  Jäsenmaksujen eräpäivä 

15.2.  Deadline: Manssi-lehti 1/2018 

maaliskuussa Yhdistyksen kevätkokous 

 

 

 

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS: 

Yhdistyksen hallituksen jäsenet vuodelle 2018 kokoontuvat 21.1.2018 järjestäytymiskokoukseen. 

Kokouksessa valitaan mm. varapuheenjohtaja sekä avustava sihteeri Suville ja avustava 

jäsensihteeri Heidille. Lisäksi päätetään kevätkokouksen päivämäärä maaliskuulle.  

Lisäksi hallituksen jäsenet ovat valmiita tekemään päätöksiä esitetyistä aiheista. Omia 

ehdotuksia saa toimittaa hallitukselle osoitteeseen smt.hallitus@gmail.com 19.1.2018 saakka, 

jotta hallituksen jäsenet ehtivät perehtyä ehdotuksiin ennen kokousta. 

 

 

 

YHDISTYKSEN TALOUDENHOITAJA 

Haimme yhdistyksen syyskokouksen jälkeen uutta taloudenhoitajaa yhdistykselle. Uusia 

ehdokkaita toimitehtävään ei tullut.  

Onneksemme Nina Honkaniemi lupautui jatkamaan tehtävässä.  

Kiitos! 

 

 

mailto:smt.hallitus@gmail.com
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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 15.2.2018 mennessä osoitteeseen smt.hallitus@gmail.com. 

Hallitus kokoaa ehdotelmat valmiiksi maaliskuussa pidettävään kevätkokoukseen. 

 

 

 

YHDISTYKSEN KILPAILUT 

Nyt on aika osallistua yhdistyksen kilpailuihin. Jokaisen yhdistyksen kilpailuun osallistuvan tulee 

itse toimittaa pisteet kilpailukohtaiselle pisteidenlaskijalle.  

Pisteet tulee lähettää 31.1.2018 mennessä.  

Tarkista säännöt: 

http://www.manssi.net/kilpailut/ 

 

Pisteidenlaskijat: 

Vuoden Agilitytulokas ja Vuoden Agilitykoira 

Riitta Rautio  riitta.j.rautio@gmail.com 

Vuoden Tokokoira ja Vuoden Rallytokokoira 

Rita Liikaluoma rita.liikaluoma@gmail.com 

Vuoden Näyttelykoira, Vuoden Näyttelyveteraani ja Vuoden Kasvattaja  

Heidi Niemelä niemela.heidi@gmail.com 

 

 

 

mailto:smt.hallitus@gmail.com
http://www.manssi.net/kilpailut/
mailto:riitta.j.rautio@gmail.com
mailto:rita.liikaluoma@gmail.com
mailto:niemela.heidi@gmail.com
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YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS MAALISKUUSSA 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous tullaan pitämään maaliskuussa Vantaalla. Tarkempi 

päivämäärä tullaan päättämään hallituksen järjestäytymiskokouksessa 21.1.2018. 

 

Onko sinulla ehdotuksia esityslistalle sääntömääräisten aiheiden sekä kasvattajamaksun lisäksi? 

Toimita esityksesi ja ehdotelmasi hallitukselle 15.2.2018 mennessä. 

smt.hallitus@gmail.com 

 

Yhdistyksen säännöt: 

http://www.manssi.net/saannot-2014-alkaen/ 

 

 

 

YHDISTYKSEN TOIMIKUNNAT 

Kuulutko yhdistyksen yhteen tai useampaan toimikuntaan? Käy tykkäämässä tai 

kommentoimassa toimikunnan Facebook-ryhmästä löytyvää julkaisua koskien toimikunnassa 

jatkamista.  

Toimikunnista tullaan poistamaan kaikki, jotka eivät ole tykänneet/kommentoineet julkaisuun. 

Lisäksi syyskokouksen päätöksen mukaisesti toimikunnista tullaan poistamaan kaikki, joilla ei 

ole yhdistyksen jäsenyyttä viimeistään jäsenmaksun eräännyttyä 15.2.2018. 

 

Haluatko mukaan? 

Ota yhteyttä toimikunnan vetäjään alla olevien sähköpostien kautta. Toimikunnan vetäjä 

tarkistaa, että sinulta löytyy yhdistyksen jäsenyys ennen toimikuntaan mukaan pääsyä. 

 

Jalostustoimikunta  smt.jalostus@gmail.com 

Tapahtumatoimikunta  smt.tapahtumat@gmail.com 

Viestintätoimikunta  smt.viestinta@gmail.com 

 

 

mailto:smt.hallitus@gmail.com
http://www.manssi.net/saannot-2014-alkaen/
mailto:smt.jalostus@gmail.com
mailto:smt.tapahtumat@gmail.com
mailto:smt.viestinta@gmail.com
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KUVIA JUTTUA VARTEN TERRILIFE-LEHDEN MANSSIPALSTALLE 

Suvi kirjoittaa juttua yhdistyksen 25v-vuodesta Suomen Terrierijärjestön Terrilife-lehteen. Tähän 

liittyen saakin nyt lähettää Suville kuvia viime vuoden tapahtumista sekä mansseista 

harrastusten parissa. 

 

Erityisesti kuvia kaivataan: 

Yhdistyksen kokouksista 

Roturace 

Terrieri 

Yhdistyksen 25v-juhla 

 

Lähetä kuvat alla olevaan osoitteeseen tammikuun loppuun mennessä: 

visuvi88@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, matchshow-tapahtumia, testejä 

http://www.koirat.com/tapahtumat 

Ulkomuototuomarien koulutuksia 

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

 

 

mailto:visuvi88@gmail.com
https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx
https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx?Lang=FIN
http://www.koirat.com/tapahtumat
http://www.ulkomuototuomarit.fi/koulutukset.html

