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Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Pinserit ry on rotujärjestö ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubb ry:n, Suomen
Agilityliitto ry:n ja Suomen koirankasvattajat ry:n jäsen.
Pinserit ry:n tavoitteena on edistää rodun kehitystä ja säilyttää rotu sekä luonteeltaan ja
ulkomuodoltaan mahdollisimman terveenä.
Pinserit ry:n tehtäviä ovat pinsereiden kasvatuksen, jalostuksen ja harrastuksen
edistäminen, rodun harrastajille kohdistettu tiedottaminen sekä rodun tunnetuksi tekeminen.
Toiminnan toteuttamisessa ja jalostuksen ohjauksessa jalostustoimikunnalla on keskeinen
rooli. Harrastustoiminnan edistämistä ja rodun tunnetuksi tekemistä kehittää omalta osaltaan
yhdistyksen harrastustoimikunta, lehtitoimituskunta sekä jokainen hallituksen jäsen omalla
toiminnallaan.

Toiminta pyritään normalisoimaan ja toteuttamaan olosuhteiden mukaisesti, noudattaen
viranomaismääräyksiä.
Kokoukset
Toimintaa ohjaa hallitus, joka kokoontuu noin 8-10 kertaa sähköisesti ja tarvittaessa myös
fyysisesti. Keväällä ja syksyllä järjestetään sääntöjen mukaiset jäsenkokoukset.
Jäsenistö
Pinserit ry:n jäsenmäärän kehitys on ollut nouseva. Jäseniä on vuoden vaihteessa yli 200.
Tavoitteena on nostaa jäsenmäärä lähelle vaadittavaa 250 jäsentä ja siinä kasvattajat ovat
avainasemassa. Heillä on mahdollisuus liittää ensi kertaa jäseneksi hakevia kasvattien omistajia

yhdistyksen jäseneksi normaalia edullisempaan hintaan (1.vuodeksi).
Loppuvuodesta (1.10. Jälkeen) jäseneksi liittyvä pysyy jäsenenä vielä seuraavan
kalenterivuoden ajan. Lisäksi pidetään huolta rodun ja yhdistyksen toiminnan näkyvyydestä
sekä positiivisesta imagosta.
Jäsenilleen yhdistys järjestää vuosittain erilaisia tapahtumia ja koulutuksia. Jäsenet saavat
useimpiin tapahtumiin jäsenalennusta. Snautseri-pinseri-lehti on yksi jäseneduista.
Jäseniä aktivoidaan toimintaan mukaan.
Talous
Pääasiallinen tulonlähde ovat jäsenmaksut ja suurin menoerä on jäsenlehti. Kilpailujen ja
näyttelyiden palkinnoissa hyödynnetään mahdollista sponsoritukea. Postimaksujen
säästämiseksi käytetään pääasiassa sähköistä viestintää.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys hankkii myös myyntituotteita, jotka samalla ilahduttavat jäsenistöä
aiheillaan ja tekevät rotua tunnetuksi
Vuoden koira kilpailut ja kiertopalkinnot
Yhdistys järjestää vuoden koira kilpailuja eri kategorioissa ja palkitsee menestyksekkäimmät koirat ja
koirakot esim. kevätkokouksessa tai erikoisnäyttelyn yhteydessä
Yhdistys ylläpitää kiertopalkintoja, joita jaetaan nimetyissä näyttelyissä (mm erikoisnäyttely).
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Koulutukset
Toimikauden aikana järjestetään ulkomuototuomareiden koulutustilaisuus ja arvostelu- sekä
näyttökokeet. Tilaisuudet voidaan järjestää mm muiden snautseri-pinserirotujen kanssa.
Järjestetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan erilaista harrastekoulutusta niin fyysisesti
kuin etäkursseina. Aiheina mm. pentutaidot, arkitottelevaisuus, nose work, rally-toko,
koiratanssi, jäljestys tai agility.
Tuetaan pinseriharrastajien omaehtoista harrastus- ja lenkkeilytoimintaa sekä ilmoitetaan
alueyhdistysten tapahtumista yhdistyksen FB ryhmässä.
Näyttelytoiminta
Pinserit ry:n erikoisnäyttely järjestetään vuosittain. Vuoden 2022 näyttely järjestetään
yhteistyössä Suomen Suursnautserikerho ry:n kanssa Marketan Puistossa, Espoossa 18.6
2022. Tuomarina on Clemente Grosso Italiasta.
Jalostustoiminta
Jalostustoimikunta tukee rodun jalostusta neuvonnan, tiedottamisen ja ohjeiden avulla.
Toimikunta järjestää rodun kasvattajille ja rodun harrastajille pinseripäivän, jossa tartutaan
ajankohtaisiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin.
Järjestetään jalostustarkastus sekä mahdollisesti yhteisiä jalostustarkastuksia muiden
snautseri-pinseri yhdistysten kanssa.
Toimikunta laatii yhteenvetoja ja analyysejä rodun tilasta. Tiedot julkaistaan www sivuilla ja
soveltuvin osin Snautseri–Pinseri-lehdessä. Lisäksi toimikunta kokoaa tulosjulkaisun, joka
julkaistaan www- sivuilla.
Yhdistys tukee taloudellisesti meneillään olevia tutkimuksia mm rokotusreaktio tutkimus,
kaihitutkimus, monimuotoisuusprojektit sekä PRAA- näytteiden lähetys geenitestitutkimukseen
Saksaan.
Jalostustoimikunta laatii omasta toiminnastaan tarkemman toimintasuunnitelman.
Koetoiminta
Yhdistys järjestää luonnetestin tai MH-kuvauksen yksin tai yhdessä toisen rodun kanssa.
Yhdistys järjestää perinteiset agilityn epäviralliset mestaruuskisat. Lisäksi osallistutaan
yhdessä muiden snautseri−pinserirotujen kanssa Suomen Snautserikerhon järjestämiin
tokomestaruus- sekä rally-toko mestaruuskisoihin. Yhdistys tukee joukkueen muodostamista
agilityn ja rally-tokon SM kilpailuihin.
Muu toiminta
Tavoitteena on järjestää leiripäivät, jossa vapaamuotisen ohjelman puitteissa tarjotaan
katsauksia ja koulutusta eri harrastusmuotoihin.
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan vapaamuotoisia tapahtumia keväällä ja syksyllä
yhdistyksen toimihenkilöiden ja jäsenten avustuksella (esim. yhteislenkki, näyttelykoulutus,
uimalakäynti, tapahtumapäivä).
Yhdistyksen edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan SKL:n rotujärjestöpäiville ja
tuetaan muutenkin yhdistyksen vastuuhenkilöiden kouluttautumista niin etänä kuin paikan
päällä osallistuen. Tuen saaneilta edellytetään koulutuksen hyödyntämistä yhdistyksen
toiminnassa ja raportointia koulutuksen annista esim. lehtiartikkelin muodossa.
Yhdistys hankkii ja myy pinseriaiheisia kerhotuotteita. Vuodelle 2022 on julkaistu mm
pinserikalenteri.
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Julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee yhdessä Suomen Kääpiöpinserit ry:n, Suomen Snautserikerho ry:n ja
Suomen Affenpinserit ry:n kanssa Snautseri Pinseri lehteä. Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa
vuodessa.
Yhdistys julkaisee vuosittaisen tulosjulkaisun www-sivuilla ja maksuttoman pentuoppaan
uudelle pennun ostajalle. Kasvattajat voivat jakaa oppaan paperista versiota, mutta se on
saatavissa myös kotisivuilta ladattavana tiedostona. Tarpeen mukaan julkaistaan rodun
esittelyssä tarvittavia esitteitä sekä rotumääritelmän tulkintaohjetta ulkomuototuomareille
(ladattavissa kotisivuilta).
Muu tiedottaminen
WWW-sivut ja FB ovat oleellinen osa tiedotustoimintaa. Näkyvyyttä saadaan myös
Instagramin avulla.
Yhdistys pyrkii samaan rodulle näkyvyyttä myös lehdissä, näyttelyissä, kilpailuissa ja
erilaisissa tapahtumissa mm. Messukeskuksen näyttelyssä. Kontakteissa hyödynnetään
jäsenistön omia yhteyksiä ja verkostoja.
Sisäisessä tiedottamisessa käytetään edellä mainittujen julkaisujen lisäksi sähköpostia ja
jäsenkirjettä.
Toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät yhdistyksen www-sivuilta tai lehdestä.

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
Yhdistyksen edustaja osallistuu SKL:n valtuuston työskentelyyn. Yhdistyksen edustaja
osallistuu mahdollisuuksien mukaan Suomen Agilityliiton ja Suomen koirankasvattajien liiton
jäsenkokouksiin.

Yhdistys pitää myös yhteyttä Ulkomuototuomariyhdistys ry:hyn ja järjestää tarvittaessa teoriaosuuden
etäkoulutusta laajentaville ulkomuototuomareille.
Toteutetaan luontevia yhteistyömahdollisuuksia muiden koirayhdistysten, erityisesti muiden
snautseri-pinserirotuja edustavien yhdistysten kanssa. Tapahtumia voidaan järjestää myös
yhteistyössä koira-alan kaupallisten toimijoiden kanssa.
Yhdistys pitää yllä ja pyrkii lisäämään rotuun liittyvää ulkomaista yhteistyötä ja tiedon
jakamista.
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