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YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.3.2018 Vantaalla. Kokoukseen 
osallistui 9 jäsentä, joista 3 kuuluvat hallitukseen. Ohessa on listaus kokouksessa 
tehdyistä päätöksistä. Tarkempi pöytäkirja julkaistaan myöhemmin yhdistyksen 
verkkosivuilla osoitteessa. 
 
Päätökset: 
 
Toimintakertomus 
 Toimintakertomuksen tiedot todettiin oikeiksi. Tapahtumat päivitetään 
 aikajärjestykseen. Lisätään tieto yhdistyksen kalentereista kohtaan Tiedotus ja 
 julkaisut. 
 
Tilinpäätös ja vastuuvapaus 
 Tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus annettiin hallitukselle ja muille 
 vastuuvelvollisille. 
 
Kasvattajamaksu 
 Kasvattajamaksu pysyy erillisenä maksuna, jottei sääntömuutosta tarvitse 
tehdä.  Kasvattajajäseniä lisäämällä 10€ hintaan kasvattaja voi kerryttää alennusta 
 maksua varten; kertymää voi saada enintään 4 pennusta eli 40€. 
Kasvattajaedut pysyvät samoina. 
  
 
Seuraava yhdistyksen kokous pidetään todennäköisesti marraskuussa. Tarkempi aika ja 
paikka ovat vielä epäselviä. Palaamme asiaan myöhemmin! 
 

 
 

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ: (Yhdistys mukana toiminnassa) 
 
28.4.  Suomen Terrierijärjestön (STJ) kevätkokous kello 18. 
  Kerhohuone: Hämeentie 152 D, Helsinki 
 
30.4.  Deadline: Manssikuu 
 
1.5.  Deadline: Terrilife-lehden manssipalsta 
 
13.5.  SMT Äitienpäivän Matchshow Helsingissä 
  Sahaajankadun kenttä, Herttoniemi 
 
15.6.  Deadline: Manssi-lehti 2/2018 
 
28.8.  TerriEri-näyttely Vantalla 
  Hakunilan urheilupuisto 
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SMT Äitienpäivän Matchshow 
 
Äitienpäivän pääsee aloittamaan osallistumalla yhdistyksen järjestämään 
harjoitusnäyttelyyn. Harjoitusnäyttely eli matchshow järjestetään Sahaajankadun kentällä 
Herttoniemessä, Helsingissä. 
 
Tapahtumailmoituksen löydät: 
 
Facebookista https://www.facebook.com/events/2024887370859481/?ti=cl 
Koirat.comista http://www.koirat.com/tapahtumat/smt_match_show_46090 
 
 
Tapahtuman vastaavana toimii Laura Niska. Hänelle voi myös ilmoittautua 
vapaaehtoiseksi ennen tapahtumaa tai sen aikana. Lauran tavoitat seuraavia yhteystietoja 
käyttämällä: 
 
Sähköposti  pilvilinnanvaltiatar@gmail.com 
Facebook  https://www.facebook.com/laura.niska.18 
 

 

 

ROTURACE 
 
RotuRace tapahtuma on tältä vuodelta peruttu. Hyvinkään kenttää ja sen ympäristöä 
kunnostetaan, eikä työt valmistu RotuRace2018 mennessä. Seuraava RotuRace 
järjestetään vuonna 2019. Palaamme asiaan saatuamme lisää tietoa.  
 
Kuitenkin manssien kanssa on mahdollista päästä juoksemaan RotuRace-tapahtuman 
tyyppisesti Molossi Race ry:n järjestämässä 4-RUN –tapahtumassa 27.5. Otalammella. 
https://www.facebook.com/events/211409556291434/?ti=as 
 

 

 

YHDISTYKSEN NUORISOJÄSENTEN JULKAISU 
 
Yhdistyksen nuorisojäsenille on tarkoitus koota heidän omista teoksistaan sähköpostitse 
jaettava julkaisu. Julkaisua varten saa lähettää kuvia, skannattuja piirroksia ja kirjoituksia 
osoitteeseen smt.viestinta@gmail.com. Aiheeksi kannattaa laittaa nuorisojäsenten 
julkaisu, jotta teos löytyy parhaiten kokoajalle. 
Nuorisojäsenet pääsevät äänestämään parasta teosta, joka julkaistaan seuraavassa 
Manssi-lehdessä. 
 

 

https://www.facebook.com/events/2024887370859481/?ti=cl
http://www.koirat.com/tapahtumat/smt_match_show_46090
file:///C:/Users/HVT-AULA2/AppData/Local/Temp/pilvilinnanvaltiatar@gmail.com
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https://www.facebook.com/events/211409556291434/?ti=as
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KIRSTI SMITH 4.3.1927-23.3.2018 

 
Yhdistyksemme perustaja ja kunniajäsenemme Kirsti Smith kuoli 23.3. Hautajaiset ja 
muistotilaisuus järjestettiin Espoossa 12.4. Yhdistyksemme puolelta Suvi Vihavainen 
osallistui hautajaisiin muistokimpun kera. 
 
Kirsti oli aktiivinen toimija, joka tunnetaan koiramaailmassa kasvattajana, 
ulkomuototuomarina, Suomen Terrierijärjestön kunniapuheenjohtajana ja Suomen 
Kennelliiton toimijana.  
 

Kirstin iloisuus ja avuliaisuus on jäänyt monelle mieleen. Välillä häneltä sai myös tiukkoja 
kommentteja, mutta ne olivat aina aiheesta. 
 
Nyt Suville saisi lähettää omia kokemuksia ja muistoja Kirstistä muistokirjoitusta varten 
10.6.mennessä osoitteeseen smt.viestinta@gmail.com. Näitä olisi tarkoitus kerätä 
muistokirjoituksen yhteyteen, joka julkaistaan seuraavassa Manssi-lehdessä. 
 

 

 

 

HALLITUKSEN KOKOUS 25.3.2018 
 
Hallitus kokoontui Messenger-kokoukseen 25.3.2018. Kokoukseen osallistui 
puheenjohtaja sekä  jäsenistä 5 /6 ja varajäsenistä 1/2. Hallitus on päätösvaltainen, kun 
kokoukseen osallistuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi 3 jäsentä. Ohessa 
kokouksessa tehtyjä päätöksiä. 
 
Jäsenasiat Ei ollut tullut uusia hakemuksia. Ei ole myöskään tullut eroamispyyntöjä. 

Liskäksi ei olet tullut ilmi, että jotakuta tarvitsisi varoittaa tai poistaa jonkun 
jäsenyys. 

 
Sponsorit Sponsoreille tarjotaan lehti kiitoksena sponsoroinnista. Alle 50€  
 sponsoroinnilla yritys saa logonsa näkyviin yhdistyksen lehteen  
 tapahtumasta kertovan jutun yhteyteen. Lisäksi sponsoreille voi tarjota  
 näkyvyyttä yhdistyksen Facebook-sivulla tapahtuman eventissä,  
 tapahtuman mainoksessa ja itse tapahtumassa.  
 
 Jos sponsorointi ylittää yli 50€, voidaan yritykselle tarjota mahdollisuutta  
 mainostaa Manssi-lehdessä värillisellä puolen sivun (A5) mainoksella. Jos 
 sponsorointi ylittää yli 100€, voidaan tarjota mahdollisuutta mainostaa  
 Manssi-lehdessä värillisellä koko sivun (A5) mainoksella.  
 
Vuosikirja Päätettiin vuosikirjan kokoajaksi Heidi. Suvi auttaa kirjoittamalla mm.  
 näyttelytuloksia puhtaaksi. 
 

mailto:smt.viestinta@gmail.com
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LINKKEJÄ 
 
Alueelliset manssiryhmät Facebookissa: 
Maailmanlaajuinen https://www.facebook.com/groups/6059318705/ 
Suomi, Manssipalsta 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 
 
Kansainvälinen manchesterinterrieritapahtuma 
27. Manchester terrier happening 2018       https://mth2018.wixsite.com/happening 
 
Kokeita, koulutuksia mansseille sekä omistajille, luentoja, näyttelyitä ja tapahtumia 
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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