ESTRELANVUORISTOKOIRAT RY
TOIMINTAKERTOMUS 2020

YLEISTÄ
Vuosi 2020 oli yhdistyksemme 34. toimintavuosi. Kauden aikana tehty työ pohjautui sille
laadittuun toimintasuunnitelmaan.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Lempäälässä 15.3.2020. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat.
Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallituksen erovuoroisina
jäseninä olivat Päivi Vilppula, Erika Sundholm sekä Veijo Ahonen. Hallitukseen 2020 valittiin
Pauliina Korpi, Saija Jokiranta ja Jaana Vesamäki.
HALLITUS
Hallituksen 2020 muodostivat seuraavat henkilöt:
Nina Holmström, puheenjohtaja
Katja Tähkänen, varapuheenjohtaja
Nina Kilpinen, sihteeri, webmaster
Titta Fonselius, rahastonhoitaja, jäsensihteeri
Pauliina Korpi
Saija Jokiranta
Jaana Vesamäki
Vuoden 2020 hallitus kokoontui viisi kertaa, joista kaksi kertaa kokoustettiin Skypen
välityksellä.
Kukin jäsenistä oli läsnä seuraavasti:
Nina Holmström
5/5
Nina Kilpinen
4/5
Titta Fonselius
4/5
Katja Tähkänen
5/5
Pauliina Korpi
4/5
Saija Jokiranta
4/5
Jaana Vesamäki
5/5
JÄSENASIAT
Jäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 37 varsinaista jäsentä, seitsemän (7) perhejäsentä ja
kaksi (2) pentuejäsentä. Yhteensä: 46 jäsentä.
JULKAISUT
Yhdistyksen jäsenlehti, Estrela, ilmestyi vuoden aikana kaksi (2) kertaa, kokonaissivumäärän
ollessa 58 sivua. Vuoden 2019 näyttelyarvostelut julkaistiin sähköisesti yhdistyksen
verkkosivuilla. Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta www.estrelanvuoristokoira.fi.
Jäsenistölle tarkoitettu facebook-ryhmä: www.facebook.com/groups/126700377387868/)
ja avoin instragram-tili nimellä Estrelanvuoristokoirat.
TAPAHTUMAT
Yhdistyksen järjestämä Match show pidettiin 19.7.2020 Hämeenlinnassa. Match Showhun

osallistui 96 koiraa.
Estrela-vaellus järjestettiin 14.11.2020 Tammelassa Liesjärven kansallispuistossa.
Tapahtumien järjestämistä rajoitti Covid19-virus ja pandemiaksi leviämisen myötä
viranomaisten tapahtumille asettamat rajoitukset.
Perinteinen Estrelanpäivä oli tarkoitus järjestää myös ja tätä varten sähköinen
ilmoittautuminen sekä muu tapahtumarunko oli jo rakennettu, mutta hallitus päätyi
peruuttamaan tapahtuman pandemian vuoksi.
NÄYTTELYT JA KOKEET
Kuluneena vuonna 2020 estrelanvuoristokoiria osallistui näyttelyihin 24 pitkäkarvaista ja yksi
(1) lyhytkarvainen. Näyttelykäyntejä oli yhteensä 33 kpl.
Rallytokoon osallistui yksi koira.
Kevätkokouksessa jaettiin vuoden 2019 voitokkaimpien estreloiden ja voitokkaimpien
veteraanien kiertopalkinnot seuraavasti:
Vuoden 2019 estrelauros: Steppen Hill’s Journeyman.
Vuoden 2019 estrelanarttu: O'Maisa da Casa de Lóas.
Vuoden 2019 veteraani uros: Li’l Folks Daimler.
Vuoden 2019 veteraani narttu: Steppen Hill’s Hungry For Love.
Seuraavat valioarvot saavutti:
C.I.B., yksi (1) koira
FI MVA, kaksi (2) koiraa
POHJ MVA, yksi (1) koira
EE MVA, kaksi (2) koiraa
NO MVA, yksi (1) koira
DK MVA, yksi (1) koira
SE MVA, kaksi (2) koiraa
TLNW-20, kaksi (2) koiraa

JALOSTUSTOIMINTA
Vuonna 2020 yhdistyksellämme ei ollut jalostustoimikuntaa, vaan jalostusasioissa
saattoi tarvittaessa kääntyä hallituksen puoleen.
Näyttelyn yhteydessä (19.9.2020) tarkastettiin neljä (4) koiraa. Tarkastuksen suoritti
ulkomuototuomari Satu Ylä-Mononen.
Viralliset lonkkalausunnot ja kyynärnivellausunnot saatiin kuudesta (6) koirasta.
Lonkat tuloksilla A kolme (3) kappaletta, B kaksi (2) kappaletta ja E yksi (1) kappale.
Kyynärät tuloksilla 0: kuusi (6) kappaletta.
Polvet tarkastettiin neljältä (4) koiralta. Kaikilla tuloksella 0.
Silmät tarkastettiin kahdelta (2) koiralta tuloksella: terveet, ei todettu perinnöllisiä
silmäsairauksia.
Sydän tarkastettiin kolmelta (3) koiralta, joista kaikilla tuloksena: ei sivuääniä.
Selkä kuvattiin viideltä (5) koiralta, tuloksena LTVO neljä (4) kappaletta, SPO 0 yksi (1)
kappale.

REKISTERÖINNIT
Vuonna 2020 rekisteröitiin kymmenen (10) pitkäkarvaista estrelanvuoristokoiraa ja yksi (1)
lyhytkarvainen estrelanvuoristokoira.
TALOUS
Toimintakertomukseen liittyvä tilinpäätös esitetään erikseen.
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