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Suomen Manchesterinterrierit ry:n

TOIMINTAKERTOMUS

Toimikausi 2020

Vuosikokoukset ja hallitus

Sääntömääräinen kevätkokous kutsuttiin ensi kerran koolle 28.3.2020. Nopeasti pahentuneen

pandemiatilanteen ja Suomen hallituksen asettamien kokoontumisrajoitusten vuoksi kevätkokouksen

ensimmäinen ajankohta kuitenkin peruutettiin. Jäsenistön kutsuminen ja kutsun peruminen tiedotettiin

asianmukaisesti.

Sääntömääräinen vuosikokous, eli yhdistetty kevät- ja syyskokous, järjestettiin lopulta 29.11.2020

Lounaskahvila Varjoskan tiloissa Nokialla. Kokouksessa oli käytössä osallistuminen etäyhteyksin

Zoom-alustaa hyödyntäen. Kokoukseen osallistui viiden (5) hallituksen jäsenen lisäksi kaksi (2) muuta

yhdistyksen jäsentä.

Yhdistyksen hallitus piti vuoden 2020 aikana järjestäytymiskokouksen sekä Messenger-kokouksia ja piti yllä

aktiivista keskustelua hallituksen kesken perustetussa Facebook-ryhmässä. Kokouksista ja tehdyistä

päätöksistä valmistettiin asianmukaiset pöytäkirjat.

Jäsenet

Yhdistyksessä oli vuoden 2020 lopussa 90 jäsentä, joista kunniajäseniä 3 ja ainaisjäseniä 8.

Lisäksi kasvattajilla oli mahdollista liittää pennunostajiaan uusiksi yhdistyksen jäseniksi 10€ vuosimaksulla.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Toimintakauden 2020 tapahtumia väritti vallitsevasta pandemiatilanteesta johtunut epävarmuus. Yhdistys

pyrki kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan tapahtumia jäsenistölleen. Vaikka haastava tilanne

vaati joidenkin tilaisuuksien peruuttamista, saatiin merkittävä osa suunnitelluista omista sekä yhteistyönä

järjestetyistä tapahtumista toteutettua onnistuneesti.

Toukokuussa 2020 Suomen Manchesterinterrierit ry ja Suomen Snautserikerho olivat järjestämässä yhteisen

agilitypäivän Tampereella. Valitettavasti tämä tilaisuus jouduttiin perumaan pandemiatilanteen vuoksi.

Yhdistys osallistui talkoovoimin Terrierijärjestön Terrier Weekend -näyttelyviikonloppuun. Lisäksi yhdistys

järjesti yhteistyössä Suomen Englanninkääpiöterrierit ry:n kanssa 5.9.2020 Terrier Weekend

-näyttelyviikonlopun yhteydessä Manssien Open Shown. Open Show:hun osallistui 30 manssia ja

kasvattajaluokkaan ryhmät kahdelta kasvattajalta. Parikilpailuun ilmoitettiin 4 paria.
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Manssitreffit pidettiin Kellokoskella Touhu ja Temmellyksessä 29.8.2020. Tilaisuudessa huolehdittiin

osallistujien turvallisuudesta ja ulkoilmassa järjestetyillä treffeillä oli hyvä mahdollisuus pitää turvallista

etäisyyttä. Treffeille ilmoittautui 17 koiraa.

Yhdistys oli tukemassa jäsenistön osallistumista RotuRaceen tänäkin vuonna, mutta tapahtuma peruttiin.

Tiedotus ja julkaisut

Toimitettiin Manssi-lehteä  2 numeroa. Vuosikirjan 2019 julkaisu siirtyi alkuvuoteen 2021.

Pidettiin palstaa STJ:n Terrilifessa Riitta Raution toimesta.

Yhdistyksen FB-sivuja ylläpidettiin aktiivisesti ja siellä tiedotettiin yhdistyksen asioista ja tapahtumista kuten

myös yhdistyksen nettisivuilla.

Edustus

STJ:n kokouksiin edustajiksi valittiin Päivi Teurokoski ja varalle Päivi Hituri.

Keski-Suomen kennelpiirin kokouksiin valittiin edustajaksi Jaana Kekkonen ja varalle Päivi Hänninen.

Jalostusasiat

Pentueita syntyi 2020 7 pentuetta, yhteensä 28 pentua, joista uroksia 12 ja narttuja 16. Keskimääräinen

sukusiitosprosentti vuonna 2020 rekisteröidyillä pentueilla oli 4,81 % ja yhdellä vuonna 2021 rekisteröidyllä

mutta vuonna 2020 syntyneellä pentueella 7,45 %. Jalostukseen käytettiin 7 eri narttua ja 5 eri urosta.

Vuonna 2020 rekisteröitiin kolme (3) ulkomailta tuotua manssia.

Kilpailut ja koetulokset

Agilityn tuloksia kirjattiin vuonna 2020 228, rally-tokon tuloksia kirjattiin 16 ja nosework-kokeeseen osallistui

yksi (1) manssi.

Näyttelytuloksia kirjattiin mansseille 2020 yhteensä 126 ja näyttelykäyntejä 139.


