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KUTSU: SUOMEN MANCHESTERINTERRIERIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS 18.11.2018 

 

Tervetuloa Suomen Manchesterinterrierit ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen. Jokainen 

yhdistyksen jäsen on tervetullut kokoukseen. Yhdistyksen kannatus, nuoriso- ja tuomarijäsenillä ei 

ole äänivaltaa. Muilla jäsenillä on äänioikeus. 

 

Päivämäärä  18.11.2018 

Aika  Kello 14:00 

Paikka  Ravintola Hella & Huone 

  Salhojankatu 48 

  33500 Tampere 

 

Mikäli epäilet, ettet pääse osallistumaan kokoukseen, voit toimittaa oman kannanottosi käsiteltäviin 

asioihin tai asettua ehdolle yhdistyksen toimitehtävää varten kirjallisesti 18.11.2018 kello 12:00 

mennessä osoitteeseen smt.hallitus@gmail.com. 

 

ESITYSLISTA 

 

1  Kokouksen avaus 

 

2  Kokouksen järjestäytyminen: 

  a) puheenjohtajan valinta 

  b) sihteerin valinta 

  c) kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta 

  d) kaksi (2) ääntenlaskijan valinta 

 

3  Kokouksen laillisuuden toteaminen 

 

4  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

5  Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma vuodelle 2019 

 

6  Taloudenhoitajan tekemien tulo- ja menoarvion esittely ja  

  hyväksyminen 

 

7  Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrittäminen vuodelle 

  2019 

 

8  Hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle.  

  Sitoutuminen 2 vuotta. Erovuorossa Marja, Merituulia ja Suvi. Jatkavat 

  Rita (puheenjohtaja), Päivi (varapuheenjohtaja), Heidi ja Reetta. 

 

9  Hallituksen varajäsenten vaali.  

  Sitoutuminen 1 vuosi. 
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10  Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali 

  a) jalostustoimikunta 

  b) tapahtumatoimikunta 

  c) viestintätoimikunta 

 

11  Kahden (2) toiminnantarkastajan sekä heidän varahenkilöidensä 

  valinta. 

 

12  Taloudenhoitajan vaali 

 

13  Edustajan sekä hänen varahenkilönsä valinta Suomen  

  Terrierijärjestön kokouksiin vuosina 2019 ja 2020. 

  Suomen Terrierijärjestöltä on tullut pyyntö valita edustaja, joka pystyy 

  edustamaan kahtena vuotena yhdistystä kokouksissa Helsingissä. Jos 

  tällaista ei löydy, myös vuoden ajaksi on mahdollista edustaja vuoden 

  ajaksi. 

 

14  Edustajan sekä hänen varahenkilönsä valinta Keskisuomen  

  Kennelpiirin kokouksiin 2019. 

 

15  Suvi Vihavaisen esitys koskien TerrierWeekend-tapahtumaa 2020. 

  Vuonna 2020 järjestetään Terri-Eri sunnuntaina 6.9.2020. Näyttelyn 

  rinnalla järjestetään rotuyhdistyksien toimesta erikoisnäyttelyiden ja 

  openshow-tapahtumien muodostama näyttelypäivä 5.9.2020.  

  Erikoisnäyttelyt tuli hakea 30.9.2018 mennessä. Näin ollen emme  

  yhdistyksenä voi osallistua tapahtumaan kuin openshown muodossa. 

 

  Kuluja olisi mahdollista jakaa näin yhteistapahtumassa niin  

  Terrierijärjestön kuin muiden rotujärjestöjen kanssa. Esimerkkeinä  

  jaettavista kuluista voisi mainita tuomarikustannukset, palkintotilaukset, 

  tilakustannukset. 

   

  Näin ollen ehdotan, että pidetään äänestys tapahtumaan osallistumisesta: 

  Kyllä, osallistutaan 5.9.2020 openshow-näyttelyllä. 

  Ei, halukkaat voivat osallistua tuttuun tapaan Terri-Eri2020-näyttelyyn. 

 

  Mikäli päätetään, että osallistutaan tapahtumaan, ehdottaisin työryhmän 

  perustamista tapahtumatoimikunnan alle, joka keskittyisi nimenomaisen 

  näyttelyn järjestelyihin ja läpiviemiseen. 

   

16  Keskustelua esille nousevista asioista. 

  Näistä asioista ei voida tehdä virallista päätöstä, sillä ne eivät ole  

  kokouskutsussa mainittuna. 

 

17  Kokouksen päättäminen 
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PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana) 
 
Lokakuu 
31.10. Deadline: Manssikuu Marras2018 
 
31.10. Deadline: Kalenteri 2019 tilaukset ja kuukauden kuvien lähettäminen 
 
Marraskuu 
15.11. Deadline: Manssi-lehti 4/2018 
 
15.11. Eräpäivä: Manssikalenteri2019 kalenterikuvien ja tilausten maksut 
 
18.11. Kello 12: Hallituksen kokous  
 
18.11.  Kello 14: Suomen Manchesterinterrierit ry:n syyskokous 
 
30.11. Deadline: Manssikuu Joulu2018 
 
Joulukuu 
31.12. Deadline: Manssikuu Tammi2019 

 

 
 

KUVAKILPAILU 2018: ÄRRIERI 
 

Kuvakilpailun 2018 voitti Marja Paakkisen kuva. Onnea Marja! 
 
Voittajakuva julkaistaan 3/2018 Manssi-lehden kansikuvana, ja Marja saa itsellensä 2 
Finnkinon leffalippua. 

 

 
 

JOULUTERVEHDYKSET MANSSILEHTEEN 
 
MANSSI-lehti 4/2018 lehteen otetaan vastaan joulutervehdyksiä. Deadline tehvehdysten 
jättämiselle ja maksun maksamiselle on 15.11.2018. Lehden yhteydessä julkaistaan myös 
vuosikirja 2017. 
 
Hinnat ovat samat kuin lehden ilmoitushinnat: 
 
Ilmoituksen koko  Mustavalkea Värillinen 
puoli sivua, A5  20€  25€ 
koko sivu, A5  30€  35€ 
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MANSSIKALENTERI 2019 
 

Kalenteri on jälleen tekeillä. Edelleen on muutamia kuukausia varattavissa omia kuvia 
varten. Muistattehan, että kuvien tulee olla vaakatasossa. Kuvia ei kannata myöskään 
ottaa Facebookista, sillä kuvat muuttuvat painovaiheessa rakeisiksi. 
 
HINNAT   Jäsen Ei jäsen 
1 Kalenteri   16€ 17€ 
1 Kalenteri ja 1 kuukauden kuva 25€ 30€ 
1 Kalenteri ja 2 kuukauden kuvaa 30€  
2 Kalenteria ja 2 kuukauden kuvaa 40€  
 
Kalenterikuukausia pääsee valitsemaan yhdistyksen Facebook-sivustolla olevan 
päivityksen kautta. 
 
Sitovat kalenteritilaukset tulee ilmoittaa 31.10. mennessä.  
Kalenterikuvat tulee myös lähettää Heidille 31.10. mennessä osoitteeseen 
smt.jasensihteeri@gmail.com. Tarkempia vinkkejä kuvan laatua koskien voi kysyä myös 
Heidiltä sähköpostitse. 
 
Maksut tulee suorittaa yhdistyksen tilille 15.11.2018 mennessä: 
Tili FI86 13673000 101419 
Viite 1054 
 

 
 

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. 
 
Saadut materiaalit 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. Jokainen yhdistyksen jäsen on tervetullut 
mukaan toimintaan. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat saman arvoisia jäseniä kuin 
muutkin yhdistyksen jäsenet. Puheenjohtajan ääni on ratkaiseva hallituksen sisäisissä 
äänestyksissä. Muutoin hallituksen jäsenet ovat samanarvoisia. Hallituksen jäsenet ovat 
syyskokouksessa olleiden äänioikeutettujen jäsenten valitsemia. Kukaan ei saa palkkaa 
tekemisestä. Näin ollen yhdistys ei myönnäkorvausta yhdistykselle tuotetusta 
materiaalista; jutut, kuvat, kirjanpito. 
 
Toimikunnat on perustettu tukemaan hallituksen toimintaa. Koska emme ole kysyneet 
toimikuntien jäseniltä lupaa julkaista nimitietoja, emme julkaise niitä yhdistyksemme 
nettisivuilla. Toimikunnat eivät yksin päätä yhdistyksen asioista. Toimikunnat tuottavat 
materiaalia yhdistykselle, joiden hyväksymisestä päättää hallitus tai jäsenistö sääntöjen 
esittämällä tavalla. Jalostustoimikunta esimerkiksi ylläpitää jalostuksen tavoiteohjelman 
sisältöä, vWd listausta ja jalostusuroslistaa. Tapahtumatoimikunta vastaa yhdistyksen 
tapahtumien järjestämisestä hallituksen kanssa. Viestintätoimikunta ylläpitää yhdistyksen 
nettisivua, Facebook-sivua sekä toimittaa MANSSI-lehteä.  
 
Yhdistyksen varat kertyvät pääasiassa yhdistyksen jäsenmaksusta. Lisävaroja yhdistys 
kerää järjestämällä erilaisia tapahtumia talkoolaisten voimin, mm. matchshowt. 
 
Kiitos kaikille, jotka ovat ja tulevat tekemään työtä yhdistyksen ja rakkaiden manssiemme 
eteen! 
 
Muistakaa käyttää yhdistyksen asioiden hoitamiseen yhdistyksen viestintäkanavia.  

Alla on listaus yhdistyksen sähköpostiosoitteista. Jokaisen oma sähköposti ja Facebook-
tunnus (ja muut vastaava) ovat henkilökohtaisia, ja näitä ei käytetä yhdistystoiminnan 
ylläpitämiseen. 
 
Facebookin kautta voi laittaa viestiä yhdistyksen sivuston, Suomen Manchesterinterrierit 
ry., kautta.  
 
Yhdistyksen sähköpostiosoitteet: 
Omistaja  Osoite   Lukijat: 
Hallitus  smt.hallitus@gmail.com  Kaikki hallituksen jäsenet 
Puheenjohtaja smt.puheenjohtaja1@gmail.com Vain puheenjohtaja 
Sihteeri  smt.sihteeri@gmail.com  Vain sihteeri 
Jäsensihteeri smt.jasensihteeri@gmail.com Vain jäsensihteeri 
Pentuvälitys  smt.pentuvalitus@gmail.com Vain pentuvälittäjä 
Jalostustoimikunta smt.jalostus@gmail.com  SMT hallitus ja jalostuksen pj 
     sihteeri 
Tapahtumatoimikunta smt.tapahtumat@gmail.com Tapahtumien vetäjät 
Viestintätoimikunta smt.viestinta@gmail.com Viestinnän vastaava, lehden 
     päätoimittaja ja  
     verkkosivujen päivittäjä 
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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 

 

 
 
 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ: 3.10.2018 
 
Hallituksen kokoukseen osallistui puheenjohtaja, 3/6jäsentä ja 1/2varajäsentä. Kokous oli 
siis päätösvaltainen. 
 
1 Kalenteri   Kalenteri on kilpailutettu. Päätettiin tilata kalenterit Plusprintin 
  kautta. Tilattava määrä varmistuu 15.11., kun tilaukset on  
  vastaanotettu. Yksittäisten kalenterien hintaa nostetaan 1€.  
  Muuten samat hinnat kuin viime vuonna. 
 
2 Jäsenasiat Ei käsiteltäviä uusia asioita. Rita tarkistutti kevätkokouksessa 
  sovitun pentujäsenten lisäyssäännön loppuvuotta koskien. 
 
3 Joulutervehdysten hinnat 
  Päätettiin pitää samat hinnat kuin syyskokouksessa 2017  
  sovitussa lehdessä julkaistavien ilmoituksien hinnastossa. 
 
4 MANSSI-lehti 4/2018 
  Päätettiin siirtää deadline 15.11.2018, jotta lehti ehtii varmasti 
  jäsenille ennen joulua. 
 
5 Syyskokouksen kokouskutsu 
  Uusia esityksiä ei ole tullut. Suvi tekee vielä esityksen koskien 
  TerrierWeekendiä.  
 
 

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

