
Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry 

TOIMINTAKERTOMUS 2020 

Hallitus 2020 

Petra Frondelius (puheenjohtaja 2.8.2020 asti)  

Veijo Ahonen (puheenjohtaja 2.8.2020 alkaen) 

Piia Kairenius (varapuheenjohtaja) 

Kirsi Malmi (hallituksen jäsen) 

Hely Nyström (hallituksen jäsen) 

Hely Nyström (sihteeri 2.8.2020 asti) 

Kristiina Nyholm (hallituksen ulkopuolinen sihteeri 23.2.2020, 9.-26.5.2020) 

Mari Laukkanen (hallituksen ulkopuolinen sihteeri 2.8.2020 alkaen) 

Krista Antila (rahastonhoitaja, jäsensihteeri) 

Krista Antila (hallituksen jäsen 2.8.2020 asti) 

Jenni Junnola (hallituksen jäsen 2.8.2020 asti) 

Johanna Ohukainen (hallituksen jäsen) 

Siv Seppäläinen-Nyberg (hallituksen jäsen 2.8.2020 alkaen) 

Sarianne Järvinen (hallituksen jäsen 2.8.2020 alkaen) 

 

Hallituksen kokoukset 2020 

Hallitus kokoontui 1.1.-31.12.2020 13 kertaa. 

Hallituksen kokousten pöytäkirjat tai yhteenvedot on julkaistu seuran kotisivuilla. 

Hallituksen jäsenten läsnäolo kokouksissa: Petra Frondelius (9/9), Piia Kairenius (14/14) Krista Antila (9/9), 
Kirsi Malmi (9/14), Hely Nyström (13/14), Jenni Junnola (0/9), Johanna Ohukainen (13/14), Veijo Ahonen 
(5/5), Sarianne Järvinen (5/5), Siv Seppäläinen-Nyberg (4/5) 

 

Jalostustoimikunta alk. 1.2.2018- jatkaa 

Piia Kairenius 

Anne Juppi 

Krista Antila 

Jalostustoimikunnan toimintakertomus liitteenä. (Liite 1) 

 



 

Työkoiratoimikunta 2019- jatkaa 

Petra Frondelius 

Johanna Ohukainen 

Mari Laukkanen (2020 alkaen) 

Ulla Palo-Kokko (2020 alkaen) 

Työkoiratoimikunnan toimintakertomus liitteenä. (Liite 2) 

 

Yhdistyksen kokoukset 

Vuosikokous pidettiin 2.8.2020 Hollola. Kokouksen pöytäkirja on julkaistu seuran kotisivuilla. 

 

Toiminta 2020 

- jäsenlehti Turvakarri julkaistiin 1/2020 heinäkuussa sähköisenä sekä printtiversiona 2/2020 

joulukuussa 

- tuotemyyntiä rotutuote logolla 

- palautekyselyjä yhdistyksen toiminnasta sekä mahdollisesta sääntömuutoksesta jäsenille 

- Suomen Kennelliiton Käyttäytymisen työryhmä hyväksyi rotumme ihanneprofiilit Luonnetestille 

29.1.2020, MH-luonnekuvaukselle ja Käyttäytymisen Jalostustarkastukselle. Ihanneprofiilit astuivat 

voimaan 1.6.2020 

- muu toiminta oli COVID-19 pandemian takia hyvin rajoitettua 

 

Talous 

Seuran talous on erinomainen. 

Jäsenmäärä 

- Seuralla oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 53 jäsentä 

o varsinainen jäsen 41 kpl 

o perhejäsen 5 kpl 

o pentujäsen 7 kpl 

 



SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY  

JALOSTUSTOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2020 

 

Jalostustoimikunta sähköpostiosoite jalostus@maremmano-abruzzese.fi 

Krista Antila 

Anne Juppi 

Piia Kairenius 

yhteystiedot: jalostus@maremmano-abruzzese.fi 

 

Yleisiä tietoja rodustamme: 

Rekisteröintejä oli vuonna 2020 yhteensä 113 kpl.  

Pentueita syntyi kuudelle eri kasvattajalle 14 kpl, joissa oli yhteensä 107 pentua. Vuoden 2019 pentumäärä 

oli 102 ja vuonna 2018 syntyi 46 pentua. 

Tuonteja oli 2020 6 kpl (neljä urosta ja kaksi narttua), joista yksi uros Virosta ja viisi muuta Italiasta. 

Ennen vuotta 2020 on myynnissä ollut myös rekisteröimättömiä rotumme koiria, joilla on tehty 

rekisteröimättömiä pentuja. Vahinkopentueita, joissa toisena osapuolena on joku muu rotu, on myös ollut 

myynnissä. 

29.1.2020 Suomen Kennelliiton Käyttäytymisen työryhmä hyväksyi rotumme ihanneprofiilit Luonnetestille, 

MH-luonnekuvaukselle ja Käyttäytymisen Jalostustarkastukselle. Ihanneprofiilit astuivat voimaan 1.6.2020. 

Kotisivujemme pentueilmoituskaavake uusittiin. 

4 pentueilmoitusta 

1 astutuskysely 

Turvakarri 2/20 lehteen jalostustoimikunta kirjoitti lonkka- ja kyynärniveltutkimuksista, julkaisi 

terveyskyselymme päivitetyn yhteenvedon ja selvitti vuosina 2018 ja 2019 syntyneiden pentueiden ja 

maahamme tuotujen koirien keskinäisiä sukulaisuussuhteita. 

Terveyskyselyyn määräajassa vastanneiden kesken arvottiin kaksi palkintoa. 



SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY 
 
TYÖKOIRATOIMIKUNNAN VUOSIKERTOMUS 2020 
 
Työkoiratoimikunta: 
 
Petra Frondelius, yhteyshenkilö 
Johanna Ohukainen, vastuuhenkilö 
Mari Laukkanen, sihteeri 
Ulla Palo-Kokko, nettivastaava 
 
Työkoiratoimikunta loi toiminnalleen tavoitteet ja tehtävät, jotka seuran hallitus 
hyväksyi.  
 
Työkoiratoimikunta alkoi kartoittaa rodun työkäyttöä, rodun työkäytön tulevaisuuden 
näkymiä. Ideoi, kuinka toimikunta voisi olla tulevaisuudessa rodun harrastajien ja 
rotua harkitsevien tukena, informaatiokanavana.  
 
 
JULKAISUT: 
 
-Työkoiratoimikuntaan haettiin jäseniä postikarrissa ja kerrottiin toimikunnan 
työkoirahankkeesta 
-Toimikunnan jäsenistöä esiteltiin seuran julkaisemassa postikarrissa 
-Kyselyyn liittyvä juttu julkaistiin turvakarrissa 2/2020 
-Toimikunnalle perustettiin oma sivu seuran nettisivulle 
-Julkaistiin tavoitteet ja tehtävät nettisivulla 
 
 
TYÖKOIRAKYSELY 
 
-Työkoiratoimikunta toteutti 2020 vuoden aikana työkoirakyselyn 
 
Kyselyn tarkoitus on kartoittaa rodun työkäyttöä, sen haasteita, koirien hyödyllisyyttä 
petopaineen keskellä, koiriin liittyviä kustannuksia, sekä jäsenistön toivomuksia 
työkoiratoimikunnan toiminnan suhteen. Kysely saatiin valmiiksi ja avattiin joulukuussa 2020. 
Turvakarrissa 2/2020 oli juttu kyselyyn liittyen, jonka toivottiin innostavan jäsenistöä 
vastaamaan. Linkki kyselyyn julkaistiin työkoiratoimikunnan sivulla seuran nettisivuilla. 
Kyselyä myös jaettiin facebookissa, jotta se tavoittaisi mahdollisimman monet 
maremmano-abruzzesen omistajat tai joskus rodun edustajan omistaneet, huolimatta siitä, 
kuuluvatko he seuran jäsenistöön vai ei.  
-Seuran hallitus hyväksyi kyselyyn vastanneiden kesken arvottavaksi kolme pipoa, 
joiden arvonta jätettiin vuoden 2021 alkuun. 
 
 
 
 



KOKOUKSET 
 
-Toimikunta kokoontui etäyhteydellä kolme kertaa, ja piti yhden whatsapp kokouksen. 
 
 
HANKKEET 
 
-Suomen maremmano-abruzzese seura ry on mukana WWF hankkeessa, jonka 
pyrkimys on kartoittaa tuotantoeläinten ja petojen rinnakkaiselon haasteita, löytää 
toimivia ratkaisuja tuotantoeläinten suojaamiseen, Petra Frondelius on toiminut 
yhteyshenkilönä hankkeen ja työkoiratoimikunnan välillä.  
 
 
 
 
 
 


