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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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YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS 25.3.2018 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous tullaan pitämään maaliskuussa Vantaalla. Kokousta 

emännöi Suvi Vihavainen. Yhdistyksen kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Nuoriso- ja 

tuomarijäsenillä ei ole äänioikeutta. 

 

Aika  25.3.2018, klo 14:00 

Osoite  Takojantie 1 J, 01300 Vantaa 

Ajo-ohjeet  Suvi Vihavainen, 0504675613 smt.sihteeri@gmail.com 

Linkki tapahtumaan https://www.facebook.com/events/213035322596837/ 

 

Saapuminen 

Kyseessä on taloyhtiön kerhotila, jonka sisäänkäynti on parkkipaikan puolella, katoksen alla 

oleva ruskea puuovi. Koska kyseessä on taloyhtiön yhteistila, koirat eivät ole tilassa sallittuja. 

Julkisilla pääsee helposti Tikkurilan matkakeskukseen junalla ja bussilla. Tikkurilan 

matkakeskuksesta/Kuninkaanmäestä pääsee perille bussilla 711, joka kulkee kerran tunnissa. 

Pysäkin nimi on Sepänpiha. Tikkurilan matkakeskukselta kävelee perille myös noin 

15minuutissa.  

Autolla helpoiten perille ajaa kehä3:n kautta. Liittymästä pääsee Jokiniemeen, Kuninkaalaan ja 

Heurekalle. Liittymä on Ala-Tikkurilan ja Vantaan Ikean liittymien välissä (Lahdenväylän ja 

Tuusulantien välissä).  Auto kannattaa jättää Heurekan parkkipaikalle ilmaiseen parkkipaikkaan, 

josta on kävellen noin 5minuutin matka perille.  

 

Ehdotuksia kokouksen asialistalle? 

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/ 

 

 

 

mailto:smt.sihteeri@gmail.com
https://www.facebook.com/events/213035322596837/
mailto:smt.hallitus@gmail.com
http://www.manssi.net/saannot-2014-alkaen/
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HUOMIOITAVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana toiminnassa) 

11.2.  Deadline: Jalostuksen tavoiteohjelma 

15.2.  Jäsenmaksujen eräpäivä 

15.2.  Deadline: Ehdotukset kevätkokouksen asialistalle 

15.2.  Deadline: Manssi-lehti 1/2018 

17.2.  STJ:n pentunäyttely Lahdessa 

25.3.  Yhdistyksen kevätkokous 

13.5.  SMT Matchshow Helsingissä 

 

 

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 julkaisusta tai 

kommentoineet sitä. 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 

Puheenjohtaja   Merituulia Airaksinen 

Tapahtumatoimikunta  smt.tapahtumat@gmail.com 

Vetäjä    Heidi Niemelä 

Viestintätoimikunta  smt.viestinta@gmail.com 

Vetäjä    Suvi Vihavainen 

 

 

mailto:smt.jalostus@gmail.com
mailto:smt.tapahtumat@gmail.com
mailto:smt.viestinta@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. 

 

 

 

HELSINGIN MATCHSHOW ETSII TEKIJÖITÄ 

Suurin osa yhdistyksen varoista kerätään jäsenmaksujen ohella matchshow-tapahtumien 

järjestämisellä. Matchshow on harjoittelukilpailu näyttelykäyttäytymistä varten. Ohessa saa 

harjoiteltua myös ihmisvilinässä liikkumista sekä vieraiden koskettelua. 

 

Laura Niska on ottanut vastuun Helsingissä alustavasti 13.5. järjestettävään matchshowhun 

(hakemus paikasta vireillä). Tehtäviä on tarjolla moneen lähtöön leipomisesta kehäsihteeriksi 

sekä jokapaikanhöylästä sponsorien hankkimiseen. Myös koiratarvikkeet kirpputoria varten, 

ruusukkeet ja pokaalit ovat tervetulleita. 

 

Ota yhteys suoraan Lauraan, mikäli kiinnostuit tarjoamaan apuasi järjestelyissä! 

Facebookissa https://www.facebook.com/laura.niska.18 

sähköpostitse pilvilinnanvaltiatar@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:smt.hallitus@gmail.com
https://www.facebook.com/laura.niska.18
mailto:pilvilinnanvaltiatar@gmail.com
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NUORISOJÄSENTEN SÄHKÖPOSTIJULKAISU 

2017 kevätkokouksessa päätettiin, että nuorisojäsenen ikäraja lasketaan alle 15-vuotiaaseen, 

jotta on helpompi osoittaa ne, joilla on äänioikeus yhdistyksen äänestyksissä (vrt. perhejäsen). 

 

Jotta tämä jäsenryhmä ei jäisi ilman etua, päätettiin heille koota sähköpostijulkaisu. Tätä varten 

nuorisojäsenet saavat itse lähettää omia manssiaiheisia juttuja, kuvia ja piirustuksia 

skannattuina. Näistä äänestetään nuorisojäsenten kesken paras työ julkaistavaksi seuraavassa 

Manssi-lehdessä. Materiaalit tulee lähettää osoitteeseen smt.viestinta@gmail.com. 

 

Varmistattehan, että jäsensihteerillä on nuorisojäsenen tai tämän vanhemman 

sähköpostiosoite, jotta julkaisu tulee perille. 

 

 

STJ:n jäsen, asut Lahden seudulla ja 17.2. ei ole mitään tekemistä? 

 

Ei hätää – päästä sisäinen talkoolaisesi irti ja tule kanssamme järjestämään pentunäyttelyä. 

 

Ilmoittaudu töihin Kirsi Sainiolle; 

työt ovat helppoja ja tunnelma taatusti koiramainen 

Mukaan vaan rohkeasti! 

 

Lisätiedot: 

Carita lahtipentu18@gmail.com 

 

 

Suomen Terrierijärjestö on yhdistyksemme kattojärjestö.  

Jokainen yhdistyksemme jäsen on STJ:n jäsen. 

 

 

mailto:smt.viestinta@gmail.com
mailto:lahtipentu18@gmail.com
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LINKKEJÄ 

 

Alueelliset manssiryhmät: 

Maailmanlaajuinen https://www.facebook.com/groups/6059318705/ 

Koko suomi  https://www.facebook.com/groups/263115780481606/ 

 

Pohjois-Suomi https://www.facebook.com/groups/127235727373622/ 

Savo  https://www.facebook.com/groups/1827396344158344/ 

Uusimaa  https://www.facebook.com/groups/1652887188340912/ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/6059318705/
https://www.facebook.com/groups/263115780481606/
https://www.facebook.com/groups/127235727373622/
https://www.facebook.com/groups/1827396344158344/
https://www.facebook.com/groups/1652887188340912/
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
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YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Hallitus piti järjestäytymiskokouksen 21.1.2018. Kokoukseen osallistuivat Sari Laitista lukuun 

ottamatta kaikki hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Järjestäytymisen ohella päätettiin myös 

yhdistyksen asioista.  

 

Hallituskokoonpano 2018 

Rita Liikaluoma  puheenjohtaja 

Päivi Hänninen   varapuheenjohtaja 

Merituulia Asikainen 

Reetta Karjalainen 

Heidi Niemelä 

Marja Paakkinen 

Suvi Vihavainen  sihteeri 

 

Varajäsenet 

Jaana Kekkonen 

Sari Laitinen 

 

Muita yhdistyksen toimitehtäviä 

Taloudenhoitaja  Nina Honkaniemi 

Pentupörssin yhteyshenkilö Heidi Niemelä smt.pentuporssi@gmail.com 

 

Yhdistyksen hallitus kokoontuu jatkossa jokaisen kuukauden viimeisenä sunnuntaina. Lisäksi 

hallitus kokoontuu ennen yhdistyksen kevät- ja syyskokouksia. Hallituksen kokouksiin voi 

osallistua paikan päällä tai Messengerillä tai sen kaltaisella sovelluksella. 

Kokouksien päätökset julkaistaan jatkossa yleisellä tasolla Manssikuu-tiedotteessa. Mikäli 

päätöksiin liittyy henkilötietoja tai muita salassa pidettäviä tietoja, ei näitä tietoja julkaista. 

Halutessaan hallituksen kokouksen pöytäkirjan voi pyytää luettavaksi osoitteesta 

smt.hallitus@gmail.com . 

 

mailto:smt.pentuporssi@gmail.com
mailto:smt.hallitus@gmail.com
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Toimikunnat 

Kaikissa toimikuntien Facebook-ryhmissä on ollut ilmoitus koskien halua jatkaa toimikunnassa. 

Näiden ilmoitusten perusteella ryhmä siivotaan 15.2. mennessä niistä, jotka eivät ole halukkaita 

jatkamaan toimikunnassa tai eivät ole maksaneet jäsenmaksua.  

 

Jalostutoimikunta järjestäytyy kuun loppuun mennessä. Jalostuksentavoiteohjelman 

valmistumiselle asetettiin takaraja, jotta se ehtii hallituksen jäsenten luettavaksi ennen STJ:lle 

tarkastelua varten toimittamista 15.2. JTO:n deadline on 11.2. 

 

Viestintätoimikunnan vetäjäksi nimettiin Suvi Vihavainen. Viestintätoimikunnan kokoamiin 

julkaisuihin voi toimittaa materiaalia myös ne, jotka eivät kuulu toimikuntiin; myös sellaiset, 

joilla ei ole yhdistyksen jäsenyyttä. Heidän yhteyshenkilönä toimii viestintätoimikunnan vetäjä. 

Materiaalit tulee lähettää tällöin viestintätoimikunnan sähköpostiosoitteeseen, mikäli toisin ei 

ole mainittu. 

 

Tapahtumatoimikunnan vetäjänä jatkaa Heidi Niemelä. Alustavasti pyritään siihen, että 

manssitreffit pidetään RotuRace-tapahtuman yhteydessä, kuten toimintasuunnitelmaan oli 

kirjattu. Muu ajankohta on myös mahdollinen. Lopullinen päätös jää tapahtumatoimikunnalle. 

 

Manssi-lehti 

Tällä hetkellä selvillä on vain ensimmäinen deadline: 15.2.2018. Pyrimme julkaisemaan muut 3 

lehteä. Näiden deadline-ajankohdat päätetään myöhemmin yhdistyksen Facebook-ryhmässä. 

 

VonWillebrand- merkintä Omakoiraan 

Anotaan Kennelliitolta mahdollisuutta tuoda vWD-testitulosta muiden terveystulosten tapaan 

näkyviin Omakoirassa. Merkinnän lisääminen on vapaaehtoista.  

 

 


