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PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana) 
 
Heinäkuu 
14.7. Deadline: Sitova ilmoittautuminen Manssitreffeille 
 
21.-22.7. Agilitypäivä Tampereella 
 
25.7. STJ:n Matchshow Tuusulassa 
 
25.7. Deadline: TerriErin vapaaehtoiseksi 
 
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 
 
31.8. Deadline: Kuvakilpailu 2018 osallistuminen päättyy 
 
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 
 



SUOMEN MANCHESTERINTERRIERIT RY:N KUUKAUSITIEDOTE 

MANSSIKUU 

HEINÄKUU 2018 

2 (6) 

 

 

MANSSITREFFIT  18.8.2018 
 

Manssitreffit järjestetään tänä vuonna virikepuistossa Touhu ja Temmellyksessä 
Kellokoskella 18.8.2018 kello 11-15.  
 
Koska paikanpäällä on vain rajoitetusti asiakasparkkipaikkoja (25kpl) pyydämme teitä 
järjestämään kimppakyytejä.Majoittautuminen ei ole mahdollista paikan päällä, mutta 
esimerkiksi Vantaan hotelleilta ajaa noin puolessa tunnissa perille. 
 
Ruokailu toteutetaan nyyttäritarjoiluna kentillä olevissa grillikodeissa. 
 
Jotta saamme varattua riittävän määrän kenttiä, sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä 
14.7. mennessä linkin lomakkeella: 
https://goo.gl/forms/3fTRjt7aOkllXdZIG2 
 
Tämän jälkeen vapautetaan mahdollisesti kenttiä muiden käyttöön. Koko alue on meillä, 
jos saamme 20 tai enemmän ilmoittautumisia eräpäivään mennessä. 
 
Hinnat: 
Jäsenet 25€/henkilö 
Muut 30€/henkilö 
 
Maksua ei palauteta sitovan ilmoittautumisen vuoksi. Jos estyt, voit luovuttaa paikkasi 
toiselle. Tämä toinen maksaa sinulle osallistumismaksunsa. Jos jäsenen paikan korvaa ei 
jäsen, tulee ilman jäsenyyttä olevan vielä maksaa 5€ yhdistykselle. 
 
 
www.touhu-temmellys.fi 
Jyväläntie 25, 04500 Kellokoski (kulku Roinilantieltä) 
040 7422 874 
myynti@touhu-temmellys.fi 
 

 
 

KUVAKILPAILU 2018 
 
Sunnuntaina 15.7. julkaistaan tämänvuotinen kuvakilpailu yhdistyksen Facebook-sivulla.  
 
Kuvia saa lähettää 15.7.-31.8. välisenä aikana osoitteeseen smt.viestinta@gmail.com. 
Kuvaäänestys on käynnissä syyskuun aikana.  
 
Voittajaksi valittu kuva pääsee yhdistyksen Manssi-lehden kanteen ja kuvan lähettäjä 
ansaitsee itselleen 2 elokuvalippua.  
 
OLKAAHAN VALMIINA! 

 

https://goo.gl/forms/3fTRjt7aOkllXdZIG2
http://www.touhu-temmellys.fi/
mailto:myynti@touhu-temmellys.fi
mailto:smt.viestinta@gmail.com
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SMT MATCH SHOW SIILINJÄRVI 16.8. 
 
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. 
 

 
 

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 Treenit sisätiloissa, koko päivä  40€ 
Sunnuntai 22.7. Treenit ulkotiloissa, puolikas päivä  40€ 
Lauantai ja sunnuntai     80€ 
 
 
Sitovat ilmoittautumiset suoraan Riitalle osoiteeseen: 
riitta.j.rautio@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kunnonpaikka.com/
mailto:smt.tapahtumat@gmail.com
mailto:riitta.j.rautio@gmail.com
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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 

25.7. saakka Facebookin kautta tai lähettää sähköpostia. 
 
Talkoolaishaku https://facebook.com/question_id=183384684918244 
Näyttelytoimikunta stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi 
 
Löydät mm. Suvin avustamassa näyttelytoimistoa. 

 

 
 

STJ:N MATCHSHOW TUUSULASSA 25.7. 
 
Suomen Terrierijärjestö järjestää matchshown Hyrylän uimahallin parkkipaikalla 
(Rykmenttitie 1, 04300 Tuusula), Tuusulassa 25.7.  
 
Aikataulu: 16.30 Ilmoittautuminen alkaa 
 N.18.00 Kehät alkavat 
 
Hinnat: 8€ kaikki luokat 
 5€ juniorhandler 
 
Rohkeasti mukaan osallistumaan ja talkoilemaan! 
 
Yhteydenotot: stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi 
 
Event 
Facebookissa https://www.facebook.com/events/193230808005488/?ti=cl 
Koirat.comissa http://www.koirat.com/tapahtumat/suomen_terrierijarjeston_match_show_47549 

 

 

https://facebook.com/question_id=183384684918244
mailto:stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi
mailto:stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi
https://www.facebook.com/events/193230808005488/?ti=cl
http://www.koirat.com/tapahtumat/suomen_terrierijarjeston_match_show_47549
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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 painettaessa. 
 
smt.viestinta@gmail.com 

 

 
 
 
 

YHDISTYSTOIMINTA 
 

Yhdistys toimii täysin vapaaehtoisten voimin. Kukaan ei saa palkkaa tekemisestä. 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat saman arvoisia jäseniä kuin muutkin yhdistyksen 
jäsenet.  
 
Yhdistyksen varat kertyvät pääasiassa yhdistyksen jäsenmaksusta. Lisävaroja yhdistys 
kerää järjestämällä erilaisia tapahtumia talkoolaisten voimin, mm. matchshowt. 
 
Näin ollen yhdistys ei myöskään tarjoa korvausta yhdistykselle tuotetusta materiaalista; 
jutut, kuvat, kirjanpito 
 
Kiitos kaikille, jotka ovat ja tulevat tekemään hommia yhdistyksen ja rakkaiden 
manssiemme eteen! 
 
Itse voit asettua ehdolle yhdistyksen hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi seuraavan 
kerran syyskokouksessa 17.11. tai estyttyäsi kirjallisesti ennen kokousta lähettämällä 
luvan asettaa itsesi hallitukseen/toimikuntaan/yhdistystoimijaksi ehdolle 
smt.hallitus@gmail.com. Tämä edellyttää sitä, että olet yhdistyksen jäsen ja sitoudut 
maksamaan myös seuraavan jäsenmaksun. Sinulla ei myöskään saa olla 
erottamisperusteita, jotka on määritelty yhdistyksen säännöissä. 
 

 
 
 

mailto:smt.viestinta@gmail.com
mailto:smt.hallitus@gmail.com
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LINKKEJÄ: 
 
ALUEELLISET MANSSIRYHMÄT FACEBOOKISSA: 
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 8.7.2018 
 
Paikalla oli puheenjohtaja sekä 6/6 jäsentä ja 1/2 varajäsentä. 
Sääntöjen mukaisesti kokous oli päätösvaltainen. 
 
-Syyskokous:  
Tullaan pitämään 17.11. Sijainti ja aika eivät ole vielä tiedossa. Kutsu esityslistoineen 
tullaan toimittamaan jäsenille viimeistään 3.11., jotta kokous on kutsuttu sääntöjen 
mukaisesti koolle. 
 
-Kuvakilpailu 2018: 
Suvi julkistaa kilpailun aiheineen ja sääntöineen yhdistyksen Facebook-sivulla 15.7. 
Voittajakuva lehden kanteen ja voittajalle toimitetaan 2 elokuvalippua. 
 
-Manssikalenteri 2019: 
Kalenteri halutaan toteuttaa samanlaisena kuin tämän vuoden kalenteri. Lähdetään 
kilpailuttamaan painajia. 
 
-Manssilehti 2/2018: 
Alustava vedos saatu. Hituri päätoimittajana laittaa vielä kuvatekstit ja erään tekstin 
kirjoittajan tiedot paikalleen. Muuten lehti on painamista vaille valmis. Lehden pitäisi ehtiä 
jäsenille kuun loppuun mennessä. 
 
-Manssitreffit 2018: 
Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei 20 ilmoittautumista saada, jolla kustannetaan koko alueen 
kattava varaus. Heidi pyytää tarjousta vain osalle kentistä.  
 

https://www.facebook.com/groups/6059318705/
https://www.facebook.com/groups/263115780481606/
https://www.facebook.com/groups/1652887188340912/
https://www.facebook.com/groups/1827396344158344/
https://www.facebook.com/groups/127235727373622
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

