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PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana)
Kesäkuu
24.6.

SMT Hallituksen kokous

30.6.

Deadline: Manssikuu Heinä2018

Heinäkuu
21.-22.7. Agilitypäivä Tampereella
29.7.

SMT Hallituksen kokous

31.7.

Deadline: Manssikuu Elo2018

Elokuu
1.8.

Deadline: Ilmoittautuminen postitse TerriEriin päättyy

5.8.

Deadline: Ilmoittautuminen sähköisesti TerriEriin päättyy

15.8.

Deadline: Terrilife Manssipalsta 3/2018, ilmestyy syyskuussa

16.8.

SMT Matchshow Siilinjärvellä:
Kunnonpaikan piha-alueen nurmikko, klo 17-21

18.8.

Manssitreffit 2018: Touhu ja Temmellys

25.8.

TerriEri2018-näyttely

26.8.

SMT Hallituksen kokous

31.8.

Deadline: Manssikuu Syys2018

Syyskuu
30.9.

SMT Hallituksen kokous

30.9.

Deadline: Manssikuu Loka2018

Lokakuu
15.10.

Deadline: Manssi-lehti 3/2018, ilmestyy marraskuussa

28.10.

SMT Hallituksen kokous

31.10.

Deadline: Manssikuu Marras2018
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TERRIERI 2018
Osallistu näyttelyyn, yhdistyksen kilpailuihin ja talkootoimintaan!
TerriEri-näyttely järjestetään Suomen Terrierijärjestön toimesta jälleen Hakunilan
urheilupuistossa, Vantaalla 25.8.
Tänä vuonna näyttely on nimetty perustajajäsenemme Kirsti Smithin muistonäyttelyksi.
Tuttuun tapaan yhdistys palkitsee näyttelyssä menestyneitä mansseja yhdistyksen
kilpailujen mukaisilla palkinnoilla.
Muistakaa ilmoittautua mukaan! Ilmoittautuminen on avoinna!
Postitse voi ilmoittautua 1.8. saakka ja 2.-5.8. voi ilmoittautua mukaan vielä sähköisesti.
Hinnat:
Koira
30€
Pennut/veteraanit
27€
veteraanit, yli 10v
0€
STJ kaipaa mukaan myös talkoolaisia. Tehtäviä on moneen lähtöön. Voit ilmoittautua
Facebookin kautta tai lähettää sähköpostia.
Talkoolaishaku
Näyttelytoimikunta

https://facebook.com/question_id=183384684918244
stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi

Löydät mm. Suvin avustamassa näyttelytoimistoa.

AGILITYPÄIVÄ 21.-22.7. TAMPEREELLA
Riitta Raution ansiosta meillä on jälleen ilo ilmoittaa, että yhdistys järjestää Agilitypäivän
Tampereella. Tällä kerralla ohjelmaa on kahdelle päivälle. Voit ilmoittautua kummallekin
päivälle tai vain toiselle. Mukaan mahtuu 12 koirakkoa/päivä.
Kouluttajana toimii tällä kertaa Esa Lehdistö. Hän itse kilpailee arvokisatasolla agilityssa ja
omaa reilusti kokemusta terriereistä. Hän myös luotsaa Next one-leirikokonaisuutta.
HINNAT:
Lauantai 21.7
Sunnuntai 22.7.
Lauantai ja sunnuntai

Treenit sisätiloissa, koko päivä
Treenit ulkotiloissa, puolikas päivä

Sitovat ilmoittautumiset suoraan Riitalle osoiteeseen:
riitta.j.rautio@gmail.com

40€
40€
80€
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MANSSITREFFIT 2018
Koska RotuRace peruttiin tältä vuodelta, ei sen yhteydessä voitu pitää
toimintasuunnitelmassa kaavailtuja manssitreffejä.
Korvaavana paikaksi on valittu Touhu ja Temmellys Kellokoskella.
www.touhu-temmellys.fi
Jyväläntie 25, 04500 Kellokoski (kulku Roinilantieltä)
040 7422 874
myynti@touhu-temmellys.fi

Varaus manssitreffeille on tehty elokuun 18. päivälle.
Sitovat ilmoittautumiset otetaan vastaan myöhemmin, kun tarkka hinta on selvillä.
Touhu ja temmellys on noin puolen tunnin ajomatkan päässä Vantaalta sijaitseva
virikkeellistämis-, treeni- ja ulkoilualue. Alueelta löytyy useampia grillilaavuja ja wc-tilat
talolta, joten ihmisetkin saadaan viihtymään pidempäänkin.
Parkkipaikkoja on alueella rajoitetusti, 30. Toivommekin kimppakyytejä järjestettäväksi,
jotta mahdollisimman moni pääsisi osallistumaan manssitreffeille.
Majoitusmahdollisuutta alueella ei ole, mutta pääkaupunkiseudun majoituspalvelut ovat
30minuutin ajomatkan päässä.

SMT Matchshow Siilinjärvi
Vihdoin se toteutuu: mätsäri itä-Suomessa!
Marjan ja Merituulian johdolla valmistellaan matchshowta pidettäväksi Kylpylä Hotelli
Kunnonpaikan piha-alueen nurmikolla kello 17-21.
Tarkempia tietoja paikasta:
www.kunnonpaikka.com
Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela (Siilinjärvi)
Marja ja Meri kaipaavat järjestelyissä apukäsiä. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi ennen
tapahtumaa ja/tai tapahtuman ajaksi:
smt.tapahtumat@gmail.com.
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STJ MATCHSHOW
Suomen Terrierijärjestö järjestää matchshown Tuusulassa viikolla 30.
Rohkeasti mukaan osallistumaan ja talkoilemaan!
Yhteydenotot:
stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi

MATERIAALIA JULKAISUIHIN
Yhdistykselle voi lähettää manssiaiheisia kuvia, piirroksia ja juttuja, joita saa käyttää
jatkossa yhdistyksen julkaisuissa. Myös juttuaiheita saa lähettää.
Muista vain ilmoittaa tekijän tiedot ja tarvittaessa haluamasi kuvateksti. Jos teos ei ole
omasi, muista itse kysyä käyttölupa tekijältä.
Nämä tallennetaan yhdistyksen materiaalipankkiin, jota hyödynnetään niin nettisivujen,
Facebook-sivujen, Manssi-lehden ja Terrilife-lehden manssipalstalla, jos muuten ei saada
riittävää materiaalia kasaan.
Huom!
Esimerkiksi kuvien kohdalla huomioikaa lähetettyjen kuvien olevan alkuperäisiä. Muun
muassa Facebookista tallennetut kuvat muuttuvat rakeisiksi.
smt.viestinta@gmail.com

TOUKOKUUN MANSSIKUU
Suvi ei ehinyt aikatauluiltaan kokoamaan Manssikuuta julkaistavaksi ennen toukokuun
viimeistä viikkoa, joten hallituksen päätöksellä päätettiin julkaista Manssikuu vasta näin
kesäkuussa seuraavan kerran. Jakossa pyritään kokoamaan Manssikuu julkaistavaksi
joka kuukausi.
Seuraavan Manssikuun deadline on 30.6., ja julkaistaan heinäkuun aikana.
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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/1652887188340912/
Savo
https://www.facebook.com/groups/1827396344158344/
Uusimaa
https://www.facebook.com/groups/127235727373622

HARRASTUKSIA, KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA:
https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx
https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx?Lang=FI
http://www.koirat.com/tapahtumat
http://www.ulkomuototuomarit.fi/koulutukset.html

PÄÄTÖKSET: Hallituksen kokous 29.4.2018
Paikalla oli puheenjohtaja sekä 3/6 jäsentä ja 0/2 varajäsentä.
Sääntöjen mukaisesti kokous oli päätösvaltainen.
- STJ:n julkaisuissa näkyvät yhteyshenkilöt ja tiedot:
Päätettiin, että yhdistyksen toimihenkilöiden nimi ja sähköposti voivat näkyä STJ:n
nettisivuilla sekä Terrilife-lehdessä. Lisäksi pentupörssin yhteyshenkilön puhelinnumero
koettiin tarpeelliseksi tiedoksi.
-Jäsenasiat:
Yksi hakemus saatu. Hän ei ole vielä maksanut jäsenmaksua.
Yksi jäsen erotettiin yhdistyksen säännöissä olevien erottamisperusteiden mukaisen
toiminnan vuoksi.
Yksi pentu vaihtanut kotia. Tiedustellaan, haluaako uusi koti hyödyntää pentujäsenyyttä.
-Manssitreffit:
Uusi paikka etsinnässä, koska RotuRace-tapahtuma peruttu. Tiedustellaan
mahdollisuuksia.
-Agility-päivä:
Tulossa. Aikataulut eivät ole vielä tiedossa. Palataan asiaan myöhemmin.
-4RUN:
Koska RotuRace peruttiin, ehdotettiin, että joukkueavustus jaettaisiin Molossi Racen
järjestämään 4RUN-tapahtumaan. Todettiin, että ilmoittautumispäivään on liian vähän
aikaa, jotta kaikki jäsenet varmasti tavoitettaisiin. Siksi ei siirretä avustusta.
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PÄÄTÖKSET: Hallituksen kokous 27.5.2018
Paikalla oli puheenjohtaja sekä 6/6 jäsentä ja 1/2 varajäsentä. Sääntöjen mukaisesti
kokous oli päätösvaltainen.
- MANSSI-lehti
Juttuja ja mainoksia on tulossa. Vähän vain saapunut. Deadline 15.6. Ideoita ja jutuja
myös tuleviin lehtiin.
- Manssikuu Touko2018
Ajan puutteessa Suvi ei ehtinyt tehdä ennen kokousta Manssikuuta valmiiksi. Päätettiin
julkaista Manssikuu vasta kesäkuussa.
- Agility-päivä
Riitta Rautio järjestää. Päivät selvillä. Mainos piakkoin jakoon.
- Pentupörssin säännöt
Tarkennettiin kohtaa siitä, kuka saa ilmoittaa pentupörssissä. Ilmoittajan tulee olla
kasvattaja, jolla on yhdistyksen jäsenyys ja hän on maksanut yhdistyksen
kasvattajamaksun.
- Manssitreffit
Touhu ja Temmellys 18.8. Sitovia ilmoittautumisia otetaan vastaan, kun ollaan saatu
tarkka hinta tietoon. Jäsenhinta jäsenille.
Sitovien ilmoittautumisten rahoja ei palauteta. Jos saa itselleen korvaajan, korvaaja
maksaa toiselle osallistumismaksunsa, ei yhdistykselle.
- Varallisuus
Jotta varat riittäisivät mahdolliseen 4.lehteen, päätettiin järjestää itä-Suomessa
matchshow. Marja ja Merituulia vetovastuussa.

