
TAVOITEOHJELMAAN 2007-2011 TEHDYT PÄIVITYKSET jatkoa 2012-2016 varten• Listaus ”Suomessa rekisteröidyt pentueet kenneleittäin” päivitetty vuoteen 2010•   2.2 Pinseri muissa maissa  
Saksa – lisätty listaus ” Saksassa vuosina 2005-2010 eniten pentueita tuottaneet kennelit”, päivitetty Saksan tilannetta kohtaan ”Saksa – rodun kotimaa”•   3. Rotujärjestöorganisaatio ja sen historia  Lisätty loppuun maininta yhdistyksen anomisesta rotujärjestöksi vuonna 2011

• 4. Rodun nykytilanne• 4.1.1 RekisteröinnitKotimaiset pennut – kuvaaja päivitetty vuoteen 2010, samoin tekstit yhdenmukaisiksiRekisteröintimäärät sukupolvittain – kuvaaja lisätty, samoin maininta tuontikoirista ja niiden määrän lisääntymisestä.• 4.1.2 Tehollinen populaatiokokoTehollinen populaatio sukupolvittain 1965-2008 – kuvaaja päivitetty (sukupolvi 2005-2008)Tehollinen populaatiokoko 1965-2008 – listaus päivitetty (sukupolvi 2005-2008)• 4.1.3 Sukusiitosasteen kehitysKuvaaja ”Sukusiitoskertoimen (COI) sukupolvittainen kehitys” sekä tekstit päivitetty ajan tasalle (sukup. 05-08)Lisätty kuvaaja ”Sukusiitosasteen kehitys vuosittain 2001-2010 - 8 sukupolvea / 5 sukupolvea”• 4.1.4. JalostuspohjaTekstit päivitetty ajan tasalle. 
- 4.1.4.1. UroksetTekstit ajan tasallePäivitetty listaus ” Käytetyimmät* urokset sukupolvittain” (sukupolv. 05-08)Uusi listaus käytetyimmistä uroksista 15 v (1996-2010) ajalta sekä niiden sukulaisuussuhteet
- 4.1.4.2. NartutTekstit ajan tasallePäivitetty listaus ” Käytetyimmät* nartut sukupolvittain” (sukupolv. 05-08)Uusi listaus käytetyimmistä nartuista 15 v (1996-2010) ajalta sekä niiden sukulaisuussuhteet• 4.1.5 Pinseri-snautseriristeytysPäivitetty ajan tasalle• 4.1.7. Yhteenvetoa ja johtopäätöksiä populaatiostaLisätty ” Jalostusyhteenveto 1996-2010” – laatikko (jätetty myös vanha vertailun vuoksi)Yhteenveto- tekstiin tehty pieniä muutoksia jotta on ajantasainen

• 4.2 Terveys

• Pinserien silmätilanne
- Perinnöllinen kaihi (HC) Päivitetty teksti ajan tasalle (mm. tilasto 1999-2009)
- PHTVL

 ajan tasalle ->2009
- Ylimääräiset ripset (distichiasis, ektooppinen cilia)ajan tasalle -> 2009



- Muut silmäsairaudet
 ajan tasalle -> 2009

• 4.2.2 LonkkaniveldysplasiaPäivitetty ajan tasalle -> 2009. PEVISA- anomuksen kannalta oleellisin tieto JTO:n  päivityksessä; ” Vuosina 1995 – 2009 on tutkittu 332 pinserin lonkat. Pinsereiden
 lonkkatilanne on hyvä. A tuloksen sai 68,7 %, B-tuloksen 22 %, C-tuloksen 8,7 % ja D
 tuloksen 0,6 %.”Päivitetty ympyräkaavio Pinserien lonkkatutkimustulokset käsittämään tulokset vuoden 2009 loppuun asti.Lisätty teksti sekä kuvaaja rekisteröintimäärien, silmä- ja lonkkalausuntojen suhteesta. Tutkimusmäärät suhteessa rekisteröintimääriin ovat laskussa.
• 4.2.3 Kyynärniveldysplasia ja patellaluksaatioPäivitetty ajan tasalle –2009• 4.2.4 Muita tiedossa olevia sairauksiaLisätty listaus vuoden 2010 terveyskyselyn tuloksista
• 4.2.5 LisääntyminenLisätty teksti pentueseurannoista v 2008-2009. Lisätty kuvaaja ”Pentueet pentueseurannassa 2005-2010”•   4.3 Luonne ja käyttöominaisuudet  Teksti ajan tasalle
4.3.2 Pinsereiden luonnetestien tuloksetTekstit ajan tasalle
4.3.3 Luonnetestitulosten tulkintaa ja johtopäätöksiäTekstit ajan tasalle
4.3.4 Luonnekyselyn tuloksetTekstit ajan tasalle
4.3.5 Pinseri käyttökoiranaPäivitetty ajan tasalle (agility, pk)
4.4.2 Rotumääritelman tulkintaohjeTekstit ja osin kuvat 2011 päivitetyn version mukaisesti•   5. Yhteenveto aiemman tavoiteohjelman toteutumisesta  Päivitetty ajan tasalle
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