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TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2016–31.12.2016
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 2016 on Pinserit ry:n 35. toimintavuosi ja viides toimintavuosi omana rotujärjestönä Suomen
Snautseri−Pinserikeskusjärjestö ry:n lopetettua toiminnan.
Pinserit ry:n jäsenmäärä laski jälleen edellisvuodesta. Vuoden 2016 lopussa varsinaisia jäseniä oli
vain 192, joista 4 ulkomaisia, 1 ainaisjäsen, lisäksi 16 perhejäsentä, 7 vip -jäsentä
sekä 1 kannatusjäsen. Yhteensä jäseniä 216 (225 v. 2015).
Rekisteröintimäärät vuonna 2016 pysyivät lähelle samalla tasolla edellisvuoden kanssa.
Toivottavaa olisi saavuttaa tulevina vuosina esimerkiksi vuoden 2013 rekisteröintimäärä. Vuonna
2016 harmillisesti moni narttu jäi tyhjäksi, mutta rekisteröityjä pinsereitä oli kuitenkin 64 kappaletta.
Pinsereiden kasvatus Suomessa on hyvin pienimuotoista ja etenee aalloittain. Mukavaa on
kuitenkin se, että uusia kasvattajia on saatu rodun pariin lähivuosina.
Alla vielä taulukko rekisteröintien kehityksestä:
2004
66

2005
69

2006
101

2007
87

2008
89

2009
106

2010
91

2011
75

2012
87

2013
106

2014 2015 2016
52
67
64

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.2.2016 ja syyskokous 30.10.2016.
Toimikauden aikana hallitus kokoontui yhteensä kuusi kertaa. Hallituksen kokoonpano vuonna
2016 on ollut seuraava: puheenjohtajana Tuukka Wahlman (4/5), varapuheenjohtaja Anja
Nikkonen (3/5), sihteeri Hanna Talvio (4/5) jäsenet Anna-Maria Riihimäki (3/5), Anna-Maria Karf
(4/5), Anu Tuhkanen (5/5), sekä Kalle Jussila (2/5). Rahastonhoitajana ja jäsensihteerinä on
toiminut Anna-Maria Karf. Hallituskausi oli rikkonainen sen jäsenten eroanomusten vuoksi. Anja
Nikkonen sekä Anna-Mari Riihimäki jättivät eroanomukset keväällä ja puheenjohtaja Tuukka
Wahlman sekä jäsen Kalle Jussila syksyllä. Koska eroanomuksia ei oltu todettu kokouksissa,
peruivat varapuheenjohtaja Anja Nikkonen sekä jäsen Anna-Mari Riihimäki eroanomuksensa, jotta
toimintakausi saatiin kunnialla päätökseen, ilman ylimääräistä jäsenkokousta. Tuukka Wahlmanille
sekä Kalle Jussilalle myönnettiin ero syyskokouksessa 30.10.2016.
Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat Niina Partanen ja Jaana Ranta-Pantti sekä heidän
varahenkilöinään Karoliina Suomalainen ja Laura Verkamo. Lehtitoimikunnan edustajana on
toiminut Anu Tuhkanen yhdessä sihteeri Hanna Talvion kanssa. Lehdessä pinsereiden
palstanpitäjänä on toiminut Petra Vainio (osan vuodesta) ja yhdistyksen pentuvälittäjänä toimi
Krista Eloneva. Webmasterina on toiminut tuttuun tapaan Kirsi Kilpeläinen.
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JALOSTUSTOIMIKUNTA
Jalostustoimikunnan kokoonpano on ollut 2016 seuraava: Puheenjohtaja Krista Eloneva,
varapuheenjohtaja Laura Verkamo, sihteeri Hanna Talvio, jäsenet Karoliina Suomalainen, Anja
Nikkonen, Tuukka Wahlman ja kuunteluoppilaana Marika Lahti. Jalostustoimikunnan toiminnan
perustana on ollut Pinsereiden vuosille 2012–2016 hyväksytty jalostuksen tavoiteohjelma sekä
Pevisa (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma).

Esitys uudeksi JTO:ksi vuosille 2017-2021 esiteltiin kevätkokouksessa 2016 ja se hyväksyttiin
otettavaksi käyttöön seuraavan vuoden alusta. Suomen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta
hyväksyi myös esityksen pienin muutoksin ja kiitoksin erityisesti erinomaisesta luonneosiosta.
Myös uusi PEVISA-sääntö esitettiin vuoden 2014 syyskokouksen päätöksen mukaisesti
Kennelliitolle hyväksyttäväksi, ja pinsereiden silmätarkastus on vuoden 2017 alusta voimassa 12kk
aiemman 8kk sijaan. Lonkkien osalta PEVISA pysyy samana, lonkista on oltava lausunto ennen
astutusta.
Jalostustoimikunta on kerännyt ja julkaissut terveys- ja näyttelytietoja, antanut jalostusneuvontaa ja
pyrkinyt toiminnallaan edistämään rodun terveyttä.
Rotuyhdistyksen omaa jalostustarkastusta ei järjestetty vuonna 2016. Saimaan Snapit-yhdistys
järjesti yhteisjalostustarkastuksen, mutta se jäi toteutumatta vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Yksi pinserikasvattajan aloitteesta järjestetty jalostustarkastustilaisuus toteutettiin, roturisteytystä
varten. Tarkastuksessa olivat yksi snautseriuros sekä yksi risteytyslinjainen pinseriuros.
Tarkastajana toimi Elisa Koivunen.
Luonnetesti pidettiin tuttuun tapaan syyskuussa 2016 Oulunkylässä, Helsingissä. Testiin osallistui
kahden päivän aikana yhteensä 7 pinseriä. Tuomarina toimivat Auli Kiminki ja Pirjo Ojala-Laine.
Vuoden aikana pinsereitä testattiin kaiken kaikkiaan 11 kpl. MH-luonnekuvauksessa kävi vuoden
aikana 3 pinseriä.
Ulkomuototuomareiden arvostelukoetilaisuutta ei vuonna 2016 järjestetty.
Vuonna 2015 aloitettiin pinsereiden monimuotoisuuden kartoittaminen Genoscoper Oy:n
MyDogDNA-passin avulla. Yhdistys tuki myös vuoden 2016 aikana tutkittuja pinsereitä.
Jalostustoimikunta esittää hallitukselle oman toimintakertomuksensa.
PINAGI
PinAgi perustettiin 1.2.2003 edistämään pinsereiden agilityharrastusta. Se toimii Pinserit ry:n
alajaostona. Hallituksen kokoonpano 2016 on ollut seuraava: puheenjohtaja Suvi Lehikoinen, Niina
Partanen, Jenny Hagström, Jenni Salmi ja Teemu Lehikoinen.
Toiminta on muodostunut viikoittaisista harjoituksista Lempäälässä. Pinsereiden SM-kilpailut
järjestettiin marraskuussa 2016 Lempäälässä. AgiRotu-tapahtuma heinäkuussa 2016 Ylöjärvellä,
jossa mukana medi- ja maxi-joukkueet mölleissä ja kisaluokassa.
PinAgi esittää hallitukselle oman tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa.
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TALOUS
Vuosi 2016 on yhdistykselle ylijäämäinen, mikä helpottaa tulevaa kautta 2017, jotta yhdistys
pystyisi tarjoamaan jäsenilleen enemmän toimintaa.
TOIMINTA
Yhdistys on järjestänyt joitakin tapahtumia vuoden aikana.
Keväällä 2016 järjestettiin dobo-kurssi Helsingissä, johon osallistui 6 pinseriä. Jatkokurssi ei
kuitenkaan toteutunut.
Pinsereiden pääerikoisnäyttely järjestettiin 4.6.2016 Tuusulassa. Erikoisnäyttely pidettiin tänä
vuonna Tuusulassa. Näyttelyyn osallistui 32 koiraa (4 pentua) ja tuomarina näyttelyssä toimi Päivi
Takkinen.
Pinsereiden agilitymestaruuden lisäksi snautserit järjestivät jo tuttuun tapaan Toko- ja Rally-Tokomestaruuskilpailut, jossa myös pinserit olivat mukana.

YHTEISTYÖ
Pinserit ry kuuluu yhdistyksenä seuraaviin: Suomen Kennelliitto, Suomen Koirankasvattajat ry ja
Suomen Agilityliitto SAGI. Yhteistyötä on tehty muiden Snautseri-Pinserirotujen kanssa.
Tarja Matveinen ilmoitti lopettavansa valtuuston edustajatehtävässä, jolloin yhdistyksen ainoaksi
edustajaksi Kennelliiton valtuustossa jäi varajäsen Anja Nikkonen, joka edusti yhdistystä
syyskokouksessa ja sen seminaariosuudessa. Uudeksi valtuustoedustajaksi valittiin SKL:n
yleiskokouksessa Liisa Lehtonen ja varaedustajaksi Anja Nikkonen.

KOULUTUKSET
Yhdistys on tukenut myös toimikunnan jäsenten osallistumista mm. Suomen Kennelliiton
järjestämään KoiraExpo –tapahtumaan.
VIESTINTÄ
Yleiset periaatteet
Rodusta on pyritty viestimään alan lehdissä, www-sivuilla sekä painotuottein. Rotua on tuotu esiin
näyttelyissä, kilpailussa, erilaisissa tapahtumissa sekä Facebookin kautta.
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 Anu Tuhkanen
yhdessä sihteeri Hanna Talvion kanssa. Lehden palstanpitäjänä on toiminut alkuvuoden Petra
Vainio, joka jättäytyi syksyllä pois tehtävästään. Yhdistyksen www-sivujen (www.pinserit.fi)
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webmasterina on toiminut 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 1.1.2016–31.12.2016 oli hallitukselle rikkonainen ja jalostustoimikunta
valmisteli huolella v. 2017 uudistuvaa JTO:a.
Pinserit ry kiittää erityisesti kaikkia yhdistyksen tapahtumien järjestäjiä ja tapahtumiin osallistuneita
aktiivisia jäseniä ja toivoo, että tulevaisuudessa kasvattajat pyrkivät liittämään pennunostajia
yhdistyksen jäseneksi, jotta mukaan saadaan uusia, innostuneita toimijoita.

Pinserit ry:n hallitus

_______________________
varapuheenjohtaja
Anja Nikkonen

_________________________
sihteeri
Hanna Talvio

_______________________
jäsen
Anna-Mari Riihimäki

_________________________
jäsen
Anu Tuhkanen

_______________________
jäsen
Anna-Maria Karf
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