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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 2018 on Pinserit ry:n 37. toimintavuosi ja seitsemäs toimintavuosi omana
rotujärjestönä Suomen Snautseri−Pinserikeskusjärjestö ry:n lopetettua toiminnan.
Pinserit ry:n jäsenmäärän on ollut laskeva. Vuoden 2018 lopussa jäseniä oli yhteensä 187,
joista varsinaisia 170, perheenjäseniä 11, ainaisjäseniä 1 ja kunniajäseniä 5. Vuoden aikana
asiaan on kiinnitetty huomiota ja yritetty eri toimenpitein kartuttaa jäsenmäärää.
Rekisteröintimäärät laskivat 2018 merkittävästi. Rekisteröityjä pentuja oli yhteensä 47
kappaletta kuudelta eri kasvattajalta. Pentueita oli 10, mutta monet niistä olivat pieniä.
Lukumäärä jää kauaksi yleisestä kannan kannalta suositeltavasta 100 yksilön lukumäärästä.
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HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.2.2018 ja syyskokous 18.11.2018.
Toimikauden aikana hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi
Liisa Lehtonen (11/11), varapuheenjohtajana Anna-Mari Riihimäki 10.6.2018 asti (4/6),
sihteerinä Hanna Talvio 10.6.2018 asti (4/6). Heidi Lääkäri on toiminut sihteerinä 17.6.2018
alkaen (11/11) ja Tarja Hakkarainen varapuheenjohtajana 17.6.2018 alkaen (10/11, joista 6
puhelimitse). Muina jäseninä ovat olleet Ossi Vasala (10 joista 1 puhelimen välityksellä),
kokoussihteeri 17.6. alkaen sekä Susanna Mustola (10/11). Rahastonhoitajana ja
jäsensihteerinä on toiminut hallituksen ulkopuolelta Sari Sinkko. Vuotta leimasi kahden
hallituksen jäsenen ero. Jäljelle jäänyt hallitus toimi kuitenkin aktiivisesti ja hoiti
yhdistystoiminnan edellyttämät ja toimintasuunnitelmassa mainitut tehtävät.
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi oli valittu Sisko Airola ja Marika Lahti. Koska Marika Lahti
tuli jääviksi jalostustoimikunnan jäseneksi valitsemisen jälkeen, tilalle valittiin
syyskokouksessa 2018 Vivian Viitanen. Varatoiminnantarkastajiksi oli valittu Satu
Naukkarinen ja Tarja Matveinen.
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JALOSTUSTOIMIKUNTA
Jalostustoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Sari Sinkko, varapuheenjohtajana Tuukka
Wahlman eroonsa 28.1.2018 asti ja sen jälkeen Tarja Hakkarainen. Sihteerinä on ollut Berit
Nyman ja muina jäseninä Marika Lahti, Sonja Särkkä sekä 28.1.2018 asti Anja Nikkonen.
Pentuvälittäjänä on toiminut Susanna Mustola.
Toiminta on perustunut vuosiksi 2017 – 2021 hyväksyttyyn jalostuksen tavoiteohjelmaan
sekä PEVISA-ohjelmaan (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma).
Jalostustoimikunta on kerännyt ja julkaissut terveys- ja näyttelytietoja, seurannut
suunniteltuja yhdistelmiä, antanut jalostusneuvontaa ja pyrkinyt toiminnallaan edistämään
rodun terveyttä.
Jalostustarkastus järjestettiin 23.9. Nurmijärvellä. Tarkastajana oli Hilkka Salohalla.
Tilaisuudessa arvosteltiin 13 pinseriä, joista 3 oli risteytyslinjaisia koiria.
Kaksipäiväinen luonnetesti järjestettiin Oulunkylässä Helsingissä 15 - 16.9. Testiin osallistui
8 pinseriä ja 12 muun rotuista koiraa. Tuomarina toimivat Anu Hatunpää ja Johanna Cederlöf
sekä tuomariharjoittelijana Kimmo Alanen. Ylitoimitsijana oli Anu Alanen. Vuoden aikana
pinsereitä testattiin kaiken kaikkiaan 11 kpl. MH-luonnekuvauksessa ei käynyt yhtään
pinseriä.
Tuomarikollegio ja arvostelukoe järjestettiin 10.5. yhdessä Suomen Kääpiöpinserit ry:n
kanssa SKL:n hallilla Klaukkalassa. Tuomarikouluttajana toimi Auli Haapiainen - Liikanen.
Toisena arvostelukokeen vastaanottajana oli Marina Markio. Kokeen suoritti hyväksytysti
kaksi tuomarikandidaattia, Lena Danker–Höglund ja Kaisa Metteri-Gold.
Kasvattajapäivä pidettiin 18.11. Alustajana vieraili kehitysbiologian yliopistolehtori,
jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio luennoiden aiheesta ”Pienen
rodun jalostus ja monimuotoisuus.” Päivään osallistui 7 kasvattajaa ja 2 pinseriharrastajaa.
Vuoden aikana anottiin 11 kpl My Dog DNA-passia. Hannes Lohen rokotusreaktioita
koskevaan tutkimukseen otettiin 28 uutta verinäytettä. Kasvattajille ja hallitukselle on jaettu
rokotusreaktioihin liittyvä Katja Männistön 2015 tekemä raportti.
Jalostustoimikunta on esittänyt hallitukselle oman toimintakertomuksensa.
PINAGI
PinAgi perustettiin 1.2.2003 edistämään pinsereiden agilityharrastusta. Se toimii Pinserit ry:n
alajaostona. Hallituksen puheenjohtajana on ollut Suvi Lehikoinen ja jäseninä Niina Partanen
ja Karoliina Skarp.
PinAgi järjesti rodun epäviralliset agilityn SM-kisat 19.8. Vantaalla ja lähetti 16 -17.6.
pidettyihin Suomen virallisiin agilityn SM-kisoihin maxi-joukkueen. PinAgi esittää hallitukselle
oman tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa.
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TALOUS
Vuosi 2018 on ollut yhdistykselle ylijäämäinen, mikä helpottaa tulevaa kautta 2019.
Vuoden aikana on tuotettu useita uusia kerhotuotteita, Yhdistyksen järjestämät Rally-tokon
epäviralliset kisat ja Luonnetesti olivat voitolliset. Erikoisnäyttelyn tulos oli tappiollinen.
TOIMINTA
Yhdistys järjesti epäviralliset Rally-tokokisat Espoossa 6.5. Tuomarina toimi Riikka Timonen.
Startteja oli 50 kpl.
Pinsereiden pääerikoisnäyttely pidettiin 9.6. Tuusulassa. Näyttelyyn osallistui 29 aikuista
koiraa ja kaksi pentua. Tuomarina näyttelyssä toimi Kirsi Kentala.
Pinserit kisasivat Tokon ja Rally-Tokon rotumestaruudesta Suomen Snautserikerhon
järjestämissä kilpailuissa 8 - 9.9. Hyvinkäällä. Rally-tokokilpailuun osallistui 3 pinseriä ja
tokokilpailuun 2 pinseriä.
Keväällä toteutettiin Helsingissä koirakoulu Kompassissa Dobon alkeiskurssi 18.4. – 16.5. ja
Espoossa Tassutreenissä Nose Workin alkeiskurssi 23.2. - 25.3. Syksyllä järjestettiin viiden
koulutuskerran pentu- ja arkitottelevaisuuskoulutusta Helsingin Konalassa 14.9 – 12.10.
Kurssille osallistui 4 pentua ja 5 vanhempaa koiraa ohjaajineen. Kouluttajana toimi Heidi
Lääkäri.
Ylöjärvellä järjestettiin rally-tokokurssi 4.11. Kouluttajan toimi Krista Karhu. Kurssille osallistui
8 pinserikoirakkoa.
Hyvinkään koirauimalassa oli ryhmäuintitapahtumat 16.6 ja 21.10. Tilaisuuksiin osallistui
kummallakin kerralla 9 pinseriä.
YHTEISTYÖ
Pinserit ry on Suomen Kennelliitto ry:n (SKL), Suomen koirankasvattajat ry:n (Sukoka),
Suomen Agilityliitto ry:n (Sagi) jäsen. Yhteistyötä on tehty muiden Snautseri-Pinserirotujen
kanssa. Liisa Lehtonen on edustanut yhdistystä SKL:n valtuustossa, varalla on ollut Anja
Nikkonen. Laura Verkamo edusti yhdistystä SAGI:n kevät- ja syyskokouksissa.
Suomen Kääpiöpinserit ry:n kanssa on toimittu yhdessä tuomarikoulutuksen ja vuoden 2019
erikoisnäyttelyn suunnittelun yhteydessä. Suomen Snautserit ry:n kanssa yhteistyötä on
tehty luonnetestin ja rally- toko- ja tokokilpailuiden puitteissa.
Snautseri-pinserirotujen yhteisen Finnsieger-tittelin saavutti vuoden aikana kaksi koiraa.
Vuoden 2018 sponsorina on ollut Hau Hau Champion, jonka tuotteita on jaettu näyttelyn ja
kilpailujen palkinnoiksi sekä kurssien osanottajille.
KOULUTUKSET
SKL järjesti Vantaalla ensimmäiset rotujärjestöpäivät 22.9. Koulutukseen osallistuivat Tarja
Hakkarainen ja Heidi Lääkäri. Kennelliiton jalostusneuvojakurssille Tuusulassa 3 - 4.11.
osallistuivat Marika Lahti, Sari Sinkko ja Sonja Särkkä.
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VIESTINTÄ
Yleiset periaatteet
Rodusta on pyritty viestimään alan lehdissä, www-sivuilla, sekä painotuottein. Rotua on tuotu
esiin näyttelyissä, kilpailussa, erilaisissa tapahtumissa sekä sosiaalisen median kautta.
Viestintäkanavat
Yhdistys toimittaa Suomen Affenpinserit ry:n, Suomen Kääpiöpinserit ry:n ja Suomen
Snautserikerho ry:n kanssa yhteistä lehteä Snautseri Pinseri, joka ilmestyy neljä (4) kertaa
vuodessa. Lehden päätoimittajana on Johanna Komulainen. Yhdistyksen edustajana
lehtitoimikunnassa on ollut Ossi Vasala. Rodun palstanpitäjänä on toiminut Karoliina Skarp.
Yhdistyksen www-sivuja (www.pinserit.fi) on ylläpitänyt Kirsi Kilpeläinen. Sivuilla on tiedotettu
ajankohtaisista asioista, rodusta, yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Sivujen luettavuutta on
parannettu. Pinserit ry on ollut mukana yhteisöpalvelu Facebookissa vuodesta 2011.
Tiedotuksessa on käytetty myös Instagramia alkaen 2018. Jäsenten tiedottamisessa on
käytetty sähköpostiviestintää ja postitse lähetettyjä kirjeitä.
LOPUKSI
Vuosi on ollut toiminnantäyteinen ja vuoden aikana on tavoitettu monia pinserinharrastajia
erilaisten koulutusten ja tapahtumien yhteydessä. Jalostustoimikunta on toiminut aktiivisesti
jatkaen keskeneräisiä projekteja ja käynnistäen uusia. Lisäksi on suoritettu vuosittaiset
tehtävät.
Pinserit ry kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita jäseniä ja yhteistyötahoja.

Pinserit ry:n hallitus
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