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TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013–31.12.2013 
 
Vuosi 2013 on Pinserit ry:n 32. toimintavuosi ja toinen toimintavuosi omana rotujärjestönä Suomen 
Sautseri-Pinserikeskusjärjestö ry:n lopetettua toiminnan. 
Vuoden 2013 lopussa yhdistyksessä oli 240 varsinaista jäsentä, joista 6 ulkomailla, 5 
kunniajäsentä sekä 11 perhejäsentä. Yhteensä jäsenmäärä oli 257. 
 
HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.2.2013 ja syyskokous 24.11.2013. 
Toimikauden aikana hallitus kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa. 
Hallituksen kokoonpano vuonna 2013 on ollut seuraava: Puheenjohtaja Tarja Matveinen (7/8), 
Varapuheenjohtaja ja palkintovastaava Anja Nikkonen (8/8), Sihteeri Krista Eloneva (7/8) 
Rahastonhoitaja ja jäsensihteeri Niina Partanen (7/8), Sonja Särkkä (1.1.−3.4.2013) (3/8), 
Tuukka Wahlman (5/8) ja Berit Nyman (4/8). 
Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat Jaana Ranta-Pantti ja Piritta Kupari sekä heidän 
varahenkilöinään Kirsi Kilpeläinen ja Karoliina Suomalainen. Lehtitoimikunnan edustajana on 
toiminut Tuukka Wahlman ja pentuvälittäjänä Mirva Kakko. Webmasterina on toiminut Niina 
Päivinen. 
 
JALOSTUSTOIMIKUNTA 
 
Jalostustoimikunnan kokoonpano on ollut 2013 seuraava: Puheenjohtaja Tuukka Wahlman, 
varapuheenjohtaja Anja Nikkonen, Sihteeri (jalostustoimikunnan ulkopuolelta) Krista Eloneva. Muut 
jäsenet olivat Berit Nyman ja Sonja Särkkä (1.1.−3.4.2013). Kuunteluoppilaana aloitti Hanna Talvio 
ja Tarja Hakkarainen. Jalostustoimikunnan toiminnan perustana on ollut Pinsereiden vuosille 2012 
– 2016 hyväksytty jalostuksen tavoiteohjelma sekä Pevisa (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien 
vastustamisohjelma). 
 
Jalostustoimikunta on kerännyt ja julkaissut terveys- ja näyttelytietoja, antanut jalostusneuvontaa ja 
pyrkinyt toiminnallaan edistämään rodun terveyttä. Vuoden alussa julkaistiin uudet jalostuskriteerit 
ja pentuvälityksen ehdot. 
 
Huhtikuussa järjestettiin yhdessä snautserien kanssa ulkomuototuomarien koulutustilaisuus 
Klaukkalassa. Koulutustilaisuuden vetivät tuomarit Hilkka Salohalla ja Anneli Alfthan. 
Koulutustilaisuuteen osallistui 12 tuomaria, joista 2 antoi arvostelunäytön pinsereistä. 
 
Lisäksi Pinserit ry tuki rahallisesti pinserien osallistumista Savo-Karjalan 
Snautseripinseriharrastajien järjestämään jalostustarkastukseen. 
 
Luonnetesti pidettiin 17.−18.8.2013 Tuusulassa. Testiin osallistui kahden päivän aikana yhteensä 
17 pinseriä ja kolme muun rotuista koiraa. Tuomarina toimivat Jorma Lankinen ja Tarja Matsuoi. 
 
Jalostustoimikunta esittää hallitukselle oman toimintakertomuksensa. 
 
PINAGI 
 
PinAgi perustettiin 1.2.2003 edistämään pinsereiden agilityharrastusta. Se toimii Pinserit ry:n 
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alajaostona. Hallituksen kokoonpano 2012 on ollut seuraava: Puheenjohtaja Suvi Lehikoinen. Muut 
jäsenet Antti Arkima, Tuija Lehtosaari, Teemu Lehikoinen, Lotta Kortteinen, Niina Partanen, joka 
on toiminut myös rahastonhoitajana, sekä Jenny Hagström. 
 
Kesäkaudella viikottaiset harjoitukset pidettiin Vantaan Kivistössä ja talvikaudella harjoituksia 
jatkettiin Sportti-koirahallissa Juvanmalmilla, Espoossa. Agilityn SM-kisat järjestettiin 15.-16.6.2013 
Kirkkonummella. Pinserit ry osallistui ensimmäistä kertaa joukkuekilpailuun: yhdellä medi- ja 
yhdellä maxijoukkueella. PinAgi järjesti agility- ja puuhaleirin Kunkkulan koirakeskuksessa, 
Hartolassa 20.−22.9.2013.  
 
PinAgi esittää hallitukselle oman tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa. 
 
TALOUS 
 
Yhdistyksen talous on kunnossa. Vuonna 2013 tuottoja on kertynyt jäsenmaksujen lisäksi niin 
näyttelyistä kuin kerhotuotemyynnistäkin. Lisäksi toimikauden aikana toimintaamme on tukenut 
Villa Manus Oy, Tuusulan Kennelkerho sekä Ricoh Finland Oy. 
 
TOIMINTA 
 
Yhdistys on järjestänyt tai ollut järjestämässä monia tapahtumia vuoden aikana. Yhteistyötä on 
tehty rotujärjestöiksi eriytyneiden Snautseri-Pinserikeskusjärjestön yhdistysten kanssa mm. 
näyttelyiden järjestämiseksi. 
 
Pinsereiden pääerikoisnäyttely järjestettiin 15.6.2013 Porvoossa yhteistyössä muiden Snautseri-
Pinserirotujen kanssa. Erikoisnäyttelyyn osallistui 32 koiraa ja tuomarina näyttelyssä toimi Göran 
Åkersson Ruotsista. 
 
Pinsereiden agility-, toko- ja rallytokomestaruuksista kilpailtiin 10.−11.8.2013. 
 
Pinserit ry käynnisti myös yhteistyön Hannes Lohen koirangeenit –tutkimusryhmän kanssa 
selvittääkseen pinsereiden rokotusreaktioiden perinnöllisyyttä. Vuoden aikana järjestettiin 
näytteenantomahdollisuuksia ja teetettiin rokotereaktiokyselyä. Projektia jatketaan vuonna 2014.  
 
YHTEISTYÖ 
 
Pinserit ry kuuluu yhdistyksenä seuraaviin: Suomen Kennelliitto, Suomen Koirankasvattajat ry ja 
Suomen Agilityliitto SAGI. Yhteistyötä on tehty muiden snautseri-pinserirotujen kanssa. 
 
KOULUTUKSET 
 
Tarja Matveinen on toiminut Suomen Kennelliiton valtuuston jäsenenä ja osallistunut valtuuston 
kevät- ja syyskokoukseen sekä –seminaariin. Yhdistys on tukenut myös toimikunnan jäsenten 
osallistumista mm. KoiraExpo –tapahtumaan sekä jalostusneuvojan kurssille. 
 
VIESTINTÄ 
 
Yleiset periaatteet 
 
Rodusta on pyritty viestimään alan lehdissä, www-sivuilla sekä painotuottein. Rotua on tuotu esiin 
näyttelyissä, kilpailussa ja erilaisissa tapahtumissa. 
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Viestintäkanavat 
 
Snautseri-Pinserilehti toimii yhtenä yhdistyksen tiedotuskanavana kerhon www-sivujen lisäksi. 
Lehti ilmestyy jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille neljä (4) kertaa vuodessa. Lehden 
päätoimittajana on toiminut Johanna Komulainen ja yhdistystä on edustanut Tuukka Wahlman 
sekä palstanpitäjänä on toiminut Lilja Tikkanen. Yhdistyksen www-sivujen (www.pinserit.fi) 
webmasterina on toiminut Niina Päivinen. Sivuilla on tiedotettu ajankohtaisista asioista, rodusta, 
rotukerhosta ja sen toiminnasta. Pinserit ry on ollut mukana myös yhteisöpalvelu Facebookissa 
vuodesta 2011. Jäsenten tiedottamisessa on käytetty myös sähköpostiviestintää ja postitse 
lähetettyjä kirjeitä.  
 
MUUTA 
 
Hallitus myönsi yhdistyksen vuosikokouksessa 24.11.2013 Pinserit ry:n kultaisen ansiomerkin 
Marika Asikaiselle, Liisa Lehtoselle, Berit Nymanille sekä Laura Verkamolle pitkä-aikaisesta ja 
ansiokkaasta työstä yhdistyksen ja rodun hyväksi 
 
Merkin myöntämiseksi henkilön tulee olla aktiivisesti toiminut yhdistyksen ja rodun hyväksi 
vähintään viisi (5) vuotta. 
 
LOPUKSI 
 
Yhdistyksen toimintakausi 1.1.2013–31.12.2013 on ollut sekä hallitukselle ja jalostustoimikunnalle 
työntäyteinen. 
 
Pinserit ry kiittää kaikkia yhdistyksen tapahtumien järjestäjiä ja tapahtumiin osallistuneita. 
 
Pinserit ry:n hallitus 


