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PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana)
Elokuu
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.

Kuvakilpailu 2018: Ärrieri - Osallistuminen päättyy

Syyskuu
30.9.

SMT Hallituksen kokous

30.9.

Deadline: Manssikuu Loka2018

30.9.

Kuvakilpailu 2018: Ärrieri – Äänestys päättyy

Lokakuu
15.10.

Deadline: Manssi-lehti 3/2018, ilmestyy marraskuussa

28.10.

SMT Hallituksen kokous

31.10.

Deadline: Manssikuu Marras2018

Marraskuu
18.11.
Hallituksen kokous
18.11.

Suomen Manchesterinterrierit ry:n syyskokous

30.11.

Deadline: Manssikuu Joulu2018

Joulukuu
31.12.

Deadline: Manssikuu Tammi2019
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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 (18 kpl) pyydämme teitä
järjestämään kimppakyytejä. Majoittautuminen ei ole mahdollista paikan päällä, mutta
esimerkiksi Vantaan hotelleilta ajaa noin puolessa tunnissa perille.
Ruokailu toteutetaan nyyttäritarjoiluna kentillä olevissa grillikatoksissa.
Ilmoittautumiset ovat sitovia. 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: ÄRRIERI
Kuvia saa lähettää 15.7.-31.8. välisenä aikana osoitteeseen smt.viestinta@gmail.com.
Kuvaäänestys on käynnissä syyskuun aikana yhdistyksen Facebook-sivulla.
Kuvakilpailun teemana on Ärrieri.
Voittajaksi valittu kuva pääsee yhdistyksen Manssi-lehden kanteen ja kuvan lähettäjä
palkitaan 2 elokuvalipulla.
Yhdistys ei vastaa kuvien tekijänoikeuksista. Jos lähetetty kuva ei ole itse kuvattu, tulee
kuvan lähettäjän varmistaa itse, että kuvalle on julkaisuoikeudet ilmoittamiimme kohteisiin.
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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 Merituulia kaipaavat järjestelyissä apukäsiä. Talkoolaisia toivotaan paikalle kello
16:00 alkaen. Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi ennen tapahtumaa ja/tai tapahtuman ajaksi:
smt.tapahtumat@gmail.com.

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS SUNNUNTAINA 18.11.
Hallitus on päättänyt, että tänä vuonna syyskokousta vietetään 18.11.2018. Paikkana
toimii Ravintola Hella ja Huone Tampereella:
www.hellajahuone.fi
Salhojankatu 48
33500 Tampere
Syyskokoukseen saavat osallistua kaikki yhdistyksen jäsenet. Äänioikeus on kaikilla niillä
jäsenillä, joiden jäsenyys sen oikeuttaa. Käykää tutustumassa yhdistyksen sääntöihin
kokouksia koskien: kohdat 10 ja 12 koskevat syyskokousta. Käsittelyssä mm. hallituksen
vaalit erovuorossa olevien tilalle, toimitehtävien jako, tulo- ja menoarvion hyväksyminen
sekä yhdistyksen maksujen määrittäminen vuodelle 2019.
Mikäli esityslistalta ei löydy jotakin asiaa, jonka haluat käsiteltäväksi, tee sitä varten esitys,
jonka lähetät ajoissa hallitukselle osoitteeseen smt.hallitus@gmail.com. Myöhemmin
ilmoitetaan tarkka deadline. Kokouskutsu lähetetään jäsenille viimeistään 3.11.2018, jotta
kokous on kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle ja on päätösvaltainen. Tällöin mukana on
esityslista liitteineen (esitykset).
Mikäli epäilet, ettet pääse paikan päälle, mutta haluaisit ottaa vastaan paikan hallituksessa
tai jonkin toimitehtävän, lähetä kirjallinen suostumuksesi ennen kokouksen alkua
hallitukselle osoitteeseen smt.hallitus@gmail.com. Näin läsnäolijat voivat halutessaan
hyväksyä sinut pestiin, eikä ihmisille tarvitse viestittää/soitella kokouksesta.
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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. Uusia palkintoja ovat veteraanien ROP:lle ja VSP:lle
jaettavat palkinnot.
Näyttelytoimikunta

stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi

Löydät mm. Suvin avustamassa näyttelytoimistoa.

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
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YHDISTYSTOIMINTA
Yhdistys toimii täysin vapaaehtoisten voimin. Kukaan ei saa palkkaa tekemisestä.
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat saman arvoisia jäseniä kuin muutkin yhdistyksen
jäsenet. Hallituksen jäsenet ovat syyskokouksessa olleiden valitsemia.
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.

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
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PÄÄTÖKSET: Hallituksen kokous 29.7.2018
Paikalla oli puheenjohtaja sekä 5/6 jäsentä ja 1/2 varajäsentä.
Sääntöjen mukaisesti kokous oli päätösvaltainen.
AIHEITA:
Yhdistyksen tapahtumien tilannepäivitys:
Manssitreffeille toivotaan lisääosallistujia. Siilinjärven matchshow kaipaa apukäsiä. Niitä
haetaan yhdistyksen kanavien kautta. Suvi yrittää irrota tehtävistään TerriErin
näyttelytoimistolta jakamaan tapahtumassa jaettavat yhdistyksen palkinnot.
Kalenteri:
Kalenteria työstetään nyt Merituulian ja Heidin voimin. Vielä ei ollut kilpailutettavia
tarjouksia, joten painajaa ei voitu päättää.
Jäsen- ja raha-asiat:
Uusia jäsenasioita ei ollut päätettäväksi. Taloudenhoitajalta ei ollut tullut päivitystä
yhdistyksen raha-asioista kokoukseen mennessä.
Pentupörssiin/kodinvaihtajiin päivitys:
Päätettiin suunnitella kaavake, jonka avulla voi tarjota kotia manssille. Tietoja ei julkisteta
nettisivuilla, mutta niitä voi pyytää uutta kotia etsivää manssia varten yhdistyksen
pentupörssin vastaavalta, mikäli kotia tarjoava on suostunut tietojen luovuttamiseen.

