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PÄIVÄMÄÄRIÄ: (yhdistys mukana)

Marraskuu
30.11.
Deadline: Manssikuu Joulu2018
Joulukuu
31.12.
Deadline: Manssikuu Tammi2019

MANSSIKALENTERI 2019
Kalentereita on muutama kappale vielä jäljellä. Kysy saatavilla olevaa kalenteria
jäsensiteeriltämme Heidiltä, jasensihteeri@gmail.com. Heidi toimittaa maksuohjeet, mikäli
kalentereita on vielä jäljellä.
HINNAT
1 Kalenteri

Jäsen
16€

Ei jäsen
17€

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 Facebooktunnus (ja muut vastaava) ovat henkilökohtaisia, ja näitä ei käytetä yhdistystoiminnan
ylläpitämiseen.
Facebookin kautta voi laittaa viestiä yhdistyksen sivuston, Suomen Manchesterinterrierit
ry., kautta joko seinälle tai viestilaatikkoon. Manssipalsta ei ole yhdistyksen kanava.
Yhdistyksen sähköpostiosoitteet:
Omistaja:
Osoite:
Hallitus
smt.hallitus@gmail.com
Puheenjohtaja
smt.puheenjohtaja1@gmail.com
Sihteeri
smt.sihteeri@gmail.com
Jäsensihteeri
smt.jasensihteeri@gmail.com
Pentuvälitys
smt.pentuporssi@gmail.com
Jalostustoimikunta
smt.jalostus@gmail.com
Tapahtumatoimikunta
Viestintätoimikunta

smt.tapahtumat@gmail.com
smt.viestinta@gmail.com

Lukijat:
Kaikki hallituksen jäsenet
Vain puheenjohtaja
Vain sihteeri
Vain jäsensihteeri
Vain pentuvälittäjä
SMT hallitus ja jalostuksen pj
sekä jalostuksen sihteeri
Tapahtumien vetäjät
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 kokous 18.11.
Hallituksen jäseniä ei ollut tarpeeksi paikalla 18.11., joten hallituksen kokousta ei voitu
pitää.

