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TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2014–31.12.2014
YLEISTÄ
Pinserit ry on valtakunnallinen, vuonna 1981 perustettu yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki
ja toiminta-alueena koko maa. Yhdistys sai rotujärjestöoikeudet marraskuussa 2011. Toiminnan
tavoitteena on edistää pinsereiden jalostusta ja monipuolista koiraharrastusta sekä toimia
yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa.
Vuosi 2014 on Pinserit ry:n 33. toimintavuosi ja kolmas toimintavuosi omana rotujärjestönä
Suomen Snautseri−Pinserikeskusjärjestö ry:n lopetettua toiminnan.
Pinserit ry:n jäsenmäärä on hivenen laskenut edellisestä vuodesta. Vuoden 2014 lopussa
varsinaisia jäseniä oli 222, joista ulkomaisia 4 sekä 1 ainaisjäsen, perhejäseniä 15, vip -jäseniä 7
ja kannatusjäseniä 1. Yhteensä jäseniä 245 (257 v. 2013).
Myöskin rekisteröintimäärät vuonna 2014 olivat poikkeuksellisen alhaalla. Vuonna 2014 Pinsereitä
rekisteröitiin 52 yksilöä, mikä -50,9 %:n ero edelliseen vuoteen. Pinsereiden kasvatus Suomessa
on hyvin pienimuotoista ja etenee aalloittain. Hyvän pentuevuoden jälkeen saattaa olla
hiljaisempaa. Rekisteröintimäärä ei kuitenkaan kerro kaikkea totuutta. Narttuja on saattanut jäädä
tyhjäksi tai synnytyksen aikana tai sen jälkeen yksilöitä on saattanut menehtyä ennen niiden
rekisteröintiä.
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HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.2.2014 ja syyskokous 29.11.2014. Lisäksi
järjestettiin ylimääräinen yleiskokous 27.4.2014 toimivaltaisen hallituksen uudelleenvalitsemiseksi.
Toimikauden aikana hallitus kokoontui yhteensä yksitoista kertaa, puheenjohtaja Liisa Lehtosen
johdolla yhteensä viisi kertaa ja puheenjohtaja Tarja Matveisen johdolla yhteensä 6 kertaa.
Hallituksen kokoonpano vuonna 2014 on ollut seuraava: puheenjohtajana 1.1.−27.4.2014 Liisa
Lehtonen (4/5), jäsenet 1.1.−27.4.2014 Sirpa Karvonen (4/5) sekä Berit Nyman (3/5),
puheenjohtajana 27.4.−31.12.2014 Tarja Matveinen (6/6), varapuheenjohtaja Tuukka Wahlman
(11/11), sihteeri Krista Eloneva (8/11), jäsenet Hanna Talvio (11/11) sekä Ida-Lotta Saxholm
(9/11), jäsenet 27.4.−31.12.2014 Anja Nikkonen (5/6) sekä Anna-Mari Riihimäki (5/6).
Rahastonhoitajana ja jäsensihteerinä hallituksen ulkopuolelta on toiminut Marika Lahti.
Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat Sisko Airola ja Satu Naukkarinen sekä heidän
varahenkilöinään Sanna Ojala ja Karoliina Suomalainen. Lehtitoimikunnan edustajana on toiminut
Ida-Lotta Saxholm yhdessä sihteeri Krista Elonevan kanssa. Lehdessä pinsereiden palstanpitäjänä
on toiminut Lilja Tikkanen ja yhdistyksen pentuvälittäjänä toimi Mirva Kakko. Webmasterina on
toiminut Niina Päivinen sekä lokakuusta alkaen Kirsi Kilpeläinen.
JALOSTUSTOIMIKUNTA
Jalostustoimikunnan kokoonpano on ollut 2014 seuraava: Puheenjohtaja Anja Nikkonen,
varapuheenjohtaja Tuukka Wahlman, kokoussihteeri Krista Eloneva, sihteeri Karoliina
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Suomalainen, jäsenet 1.1.−27.4.2014 Berit Nyman ja Tarja Hakkarainen sekä jäsenet
27.4.−31.1.2014 Laura Verkamo. Kuunteluoppilaana koko vuoden toimi Hanna Talvio sekä ajalla
1.1.−27.4.2014 Sirpa Karvonen ja Sari Sinkko. 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.
Jalostustarkastus järjestettiin 25.1.2014 Espoon Lintuvaarassa. Tarkastukseen osallistui 12 koiraa.
Tilaisuudessa kerättiin myös verinäytteitä Hannes Lohen geenitutkimusprojektiin.
Luonnetesti pidettiin 20.−21.9.2014 Oulunkylässä, Helsingissä. Testiin osallistui kahden päivän
aikana yhteensä 14 pinseriä ja kuusi muun rotuista koiraa. Tuomarina toimivat Jorma Lankinen
ja Johanna Cederlöf.
Ulkomuototuomareiden arvostelukoetilaisuus pidettiin 9.10.2014 Kennelliiton koulutustiloissa
Klaukkalassa. Uusiksi tuomareiksi pinsereille saatiin Ville Meronen, Mervi Raisaari, Päivi Takkinen.
Vastaanottavina tuomareina toimivat Soile Bister ja Anneli Alfthan.
Vuoden 2014 lopulla päätettiin aloittaa monimuotoisuuden kartoittaminen Genoscoper Oy:n
MyDogDNA-passin avulla.
Jalostustoimikunta esittää hallitukselle oman toimintakertomuksensa.
PINAGI
PinAgi perustettiin 1.2.2003 edistämään pinsereiden agilityharrastusta. Se toimii Pinserit ry:n
alajaostona. Hallituksen kokoonpano 2014 on ollut seuraava: puheenjohtaja Suvi Lehikoinen,
sihteeri Jenny Hagström, jäsenet Niina Partanen ja Teemu Lehikoinen.
Toiminta on muodostunut viikoittaisista harjoituksista Vantaan Kivistössä. Agilityn SM-kisat
järjestettiin 14.−15.6.2014 Tampereella. AgiRotu-tapahtuma oli 5.−6.7.2014 Turengissa ja PinAgi
järjesti agility- ja puuhaleirin Kunkkulan koirakeskuksessa, Hartolassa 1.−3.8.2014.
PinAgi esittää hallitukselle oman tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa.
TALOUS
Vuosi 2014 on yhdistykselle alijäämäinen. Edellisen vuoden budjetti oli laadittu oletukselle, että
MyDogDna-projekti käynnistyisi sekä Maailman Voittajanäyttely-tapahtumajärjestelyt veisivat
varoja normaalia enemmän. Myöskin hallituksen kokoonpanon vaihtuminen kesken toimintakauden
toi ylimääräisiä posti-, tarjoilu-, ja ilmoituskuluja yhdistykselle.
Vuonna 2014 tuottoja on kertynyt jäsenmaksujen lisäksi omasta erikoisnäyttelyistä.
Lisäksi toimikauden aikana toimintaamme on tukenut eri tavoin Villa Manus, Ricoh Finland Oy,
Tuusulan kennelkerho, Triasole Pinnoitus Oy sekä Kiipula Gardens.
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TOIMINTA
Yhdistys on järjestänyt tai ollut järjestämässä monia tapahtumia vuoden aikana. Yhteistyötä on
tehty rotujärjestöiksi eriytyneiden Snautseri-Pinserikeskusjärjestön yhdistysten kanssa mm.
näyttelyiden järjestämiseksi.
Suomen Suursnautserikerho vietti 60-vuotispäiviä Espoon Korpilammella 14.6.2014. Pinsereiltä
tilaisuuteen osallistui onnitteluiden kera Tuukka Wahlman.
Pinsereiden pääerikoisnäyttely järjestettiin 7.6.2014 Tuusulassa. Erikoisnäyttelyyn osallistui 54
koiraa ja tuomarina näyttelyssä toimi Tanya Ahlman-Stockmari.
Pinsereiden agilitymestaruuden lisäksi 6.−7.9.2014 järjestettiin snautsereiden Toko- ja RallyTokomestaruuskilpailu, johon pinsereille tarjottiin mahdollisuus järjestää omat vastaavat kilpailut.
Pinserit ry oli mukana Snautseri-Pinserirotujen yhteisessä kasvattajille ja rodusta kiinnostuneille
suunnatussa SnaPi Expo-tapahtumassa. SnaPi Expo järjestettiin 5.−6.4.2014 Espoon
Korpilammella suurella menestyksellä.
Elokuussa 8.−10.8.2014 Suomen Kennelliitto järjesti Helsingin Messukeskuksessa
Maailmanvoittaja-näyttelyn, jossa Pinserit ry:llä oli oma näyttelypiste. Maailmanvoittajanäyttelyyn
osallistui huikeat 87 pinseriä eri puolilta maailmaa. Pinserit ry tarjosi myös mahdollisuuden
osallistua kehien jälkeen illalliselle, joka oli tarkoitettu kaikille pinseriystäville ja kasvattajille.
Tilaisuuteen osallistui 17 henkilöä.
Lisäksi Hanna Talvio on organisoinut pitkin vuotta pinsereiden yhteislenkkejä Espoon ja Helsingin
alueella. Yhteislenkit ovat olleet suosittuja jäsenten keskuudessa ja lenkkien toivotaan jatkuvan
tulevaisuudessakin.
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. Suomen Kennelliiton järjestämään KoiraExpo –tapahtumaan ja SnaPiExpoon
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.
Viestintäkanavat
Snautseri-Pinserilehti toimii yhtenä yhdistyksen tiedotuskanavana kerhon www-sivujen lisäksi.
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Lehti ilmestyy jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille neljä (4) kertaa vuodessa. Lehden
päätoimittajana on toiminut Johanna Komulainen ja yhdistystä on edustanut Ida-Lotta Saxholm
(yhdessä sihteeri Krista Elonevan kanssa). Lehden palstanpitäjänä on toiminut Lilja Tikkanen.
Yhdistyksen www-sivujen (www.pinserit.fi) webmasterina on toiminut Niina Päivinen sekä Kirsi
Kilpeläinen. 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.
LOPUKSI
Yhdistyksen toimintakausi 1.1.2014–31.12.2014 on ollut sekä hallitukselle ja jalostustoimikunnalle
työntäyteinen. Lisäväriä vuoteen toi Helsingissä 08.−10.8.2014 pidetty Maailman Voittajanäyttely,
joka toi näyttelyyn paljon ulkomaalaisia kasvattajia ja harrastajia.
Pinserit ry kiittää erityisesti kaikkia yhdistyksen tapahtumien järjestäjiä ja tapahtumiin osallistuneita
aktiivisia jäseniä.
Pinserit ry:n hallitus
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