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Suomen Manchesterinterrierit ry:n
TOIMINTAKERTOMUS
Toimikausi 2021

Vuosikokoukset ja hallitus
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.3.2021 etäyhteyksin. Kokouksessa oli käytössä
osallistuminen etäyhteyksin Zoom-alustaa hyödyntäen. Kokoukseen osallistui neljän (4)
hallituksen jäsenen lisäksi viisi (5) muuta yhdistyksen jäsentä.
Yhdistyksen hallitus piti vuoden 2021 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 2021 lopussa 102 jäsentä, joista kunniajäseniä 3 ja ainaisjäseniä 8.
Lisäksi kasvattajilla oli mahdollista liittää pennunostajiaan uusiksi yhdistyksen jäseniksi 10€
vuosimaksulla.
Tapahtumat ja tilaisuudet
Toimintakauden 2021 tapahtumia väritti vallitsevasta pandemiatilanteesta johtunut epävarmuus.
Tämän vuoksi yhdistys ei saanut järjestettyä suunniteltuja tapahtumia.
Yhdistys oli tukemassa jäsenistön osallistumista RotuRaceen 2021, mutta koronatilanteen
vuoksi kyseinen tapahtuma peruutettiin järjestäjien taholta.
Tiedotus ja julkaisut
Toimitettiin yksi Manssi-lehden numero vuosikirjan yhteydessä. Vuosikirjan 2021
koonti tapahtui toimintavuonna, mutta painatus tapahtui alkuvuodesta 2022.
Lisäksi yhdistys piti totutusti palstaa STJ:n Terrilifessa Riitta Raution toimesta.

Yhdistyksen julkisia FB-sivuja ylläpidettiin aktiivisesti ja siellä tiedotettiin yhdistyksen asioista ja
tapahtumista kuten myös yhdistyksen nettisivuilla. Lisäksi yhdistys perusti 13.6. SMT ry:n
Jäsenryhmän Facebookiin. Jäsenryhmän avulla yhdistys pyrkii madaltamaan jäsenistön kynnystä
osallistua päätöksentekoon ja yhdistyksen toiminnan suunnitteluun. Jäsenryhmä on jäsenille
suunnattu yhdistysvetoinen foorumi, joka sai aloitteen vuoden 2020 sääntömääräisessä
kokouksessa ja joka viestintätoimikunnassa käydyn keskustelun jälkeen päätyi perustettavaksi.
Jäsenryhmää ylläpitää yhdistyksen hallitus, mutta siellä on kommentointi- ja
keskustelunavausmahdollisuus jokaisella jäsenellä.
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 2021 12 pentuetta, yhteensä 51 pentua, joista uroksia 22 ja narttuja 29.
Keskimääräinen sukusiitosprosentti vuonna 2021 rekisteröidyillä pentueilla oli 2.92 % .
Jalostukseen käytettiin 12 eri narttua ja 10 eri urosta.
Vuonna 2021 ei rekisteröity yhtään tuotua manssia.
Kilpailut ja koetulokset
Agilityn tuloksia kirjattiin vuonna 2021 127, rally-tokon tuloksia kirjattiin 19 ja Nosework-tuloksia
kirjattiin 12.
Näyttelytuloksia kirjattiin mansseille 2021 yhteensä 189 ja näyttelykäyntejä 204.

