TOIMINTAKERTOMUS 2019
YLEISTÄ
Pinserit ry on valtakunnallinen, vuonna 1981 perustettu yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki
ja toiminta-alueena koko maa. Yhdistys sai rotujärjestöoikeudet marraskuusta 2011.
Toiminnan tavoitteena on edistää pinsereiden jalostusta ja monipuolista koiraharrastusta
sekä toimia jäsenten yhdyssiteenä .
Vuosi 2019 on Pinserit ry:n 39. toimintavuosi ja kahdeksas toimintavuosi itsenäisenä
rotujärjestönä Suomen Snautseri−Pinserikeskusjärjestö ry:n lopetettua toimintansa.
Pinserit ry:n jäsenmäärän on ollut laskeva. Vuoden 2019 lopussa jäseniä oli yhteensä 182,
joista varsinaisia 162, perheenjäseniä 11, ainaisjäseniä 1 ja kunniajäseniä 7. Vuoden aikana
asiaan on kiinnitetty huomiota ja yritetty eri toimenpitein kartuttaa jäsenmäärää.
Rekisteröintimäärät ovat edelleen suhteellisen alhaisia, joskin ne ovat hieman nousseet
edellisestä vuodesta. Rekisteröityjä pentuja oli yhteensä 59 kpl seitsemältä eri kasvattajalta.
Pentueita oli 11 ja niiden keskimääräinen koko 5,4 pentua Tuonteja rekisteröitiin 2.
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HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 24.2.2019 ja syyskokous 03.11.2019.
Toimikauden aikana hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi
Liisa Lehtonen (11), varapuheenjohtajana Anne Itäsaari (10), sihteerinä Heidi Lääkäri (10) ja
jäsensihteerinä Tiina Björkqist (10). Tiedotuksesta vastasi Susanna Mustola (10) ja jäseninä
olivat Marika Lahti (11) ja Marianne Pihlava (10). Rahastonhoitajana toimi hallituksen
ulkopuolelta Sari Sinkko.
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi oli valittu Tiina Ikonen ja Johanna Hulkko sekä varatoiminnantarkastajiksi Berit Nyman ja Sisko Airola.
JALOSTUSTOIMIKUNTA
Jalostustoimikunnan puheenjohtajana toimi Sari Sinkko, varapuheenjohtajana Sonja Särkkä,
sihteerinä Marika Lahti ja muina jäseninä Tarja Hakkarainen, Liisa Lehtonen ja
tuomarikoulutuksista vastaava Auli Haapiainen-Liikanen. Kuunteluoppilaana oli Sanna
Laitinen. Jalostustoimikunta kokoontui 7 pääasiassa Skypen välityksellä.Pentuvälittäjänä
toimi Susanna Mustola.
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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 edistämään rodun terveyttä
mm. tutkimusprojektien avulla.
Jalostustarkastus järjestettiin 8.6. Porvoossa erikoisnäyttelyn yhteydessä. Tarkastajana oli
Auli Haapiainen-Liikanen. Tilaisuudessa arvosteltiin 1 pinseri.
Kaksipäiväinen luonnetesti järjestettiin Kaarinassa 21 - 22.9. yhdessä Suomen
Snautserikerhon kanssa. Testiin osallistui 3 pinseriä ja 15 muun rotuista koiraa. Tuomarina
toimivat Johanna Cederlöf ja Tuija Kardin-Lankinen sekä tuomariharjoittelijana Kimmo
Alanen. Ylitoimitsijana oli Anu Alanen. Vuoden aikana testattiin yhteensä 7 kpl pinsereitä.
MH-luonnekuvaukseen ei osallistunut yhtään pinseriä.
Tuomarikollegio ja arvostelukoe järjestettiin 30.5. yhdessä Suomen Kääpiöpinserit ry:n
kanssa SKL:n hallilla Klaukkalassa. Tuomarikouluttajana toimi Auli Haapiainen - Liikanen.
Toisena arvostelukokeen vastaanottajana oli Ville Meronen. Koulutukseen osallistui
kymmenkunta tuomarikandidaattia ja kaksi heistä suoritti kokeen hyväksytysti.
Kasvattajapäivä järjestettiin Terveyspäivä-nimellä Lahdessa 30.11. ELL Seppo Lamberg
luennoiden sydänsairauksista, ja Auli Haapiainen-Liikanen pinserin rakenteesta. Päivään
osallistui 9 kasvattajaa ja 3 muuta pinseriharrastajaa.
Vuoden aikana tavoite 50kpl My Dog DNA-passia saavutettiin ja lehdessä julkaistiin raportti.
Hannes Lohen rokotusreaktioita koskevaan tutkimukseen kerättiin edelleen verinäytteitä.
Sydämen kuunteluita korvattiin 18 kpl.
Jalostustoimikunta on esittänyt hallitukselle oman toimintakertomuksensa.
PINAGI
PinAgi perustettiin 1.2.2003 edistämään pinsereiden agilityharrastusta. Se toimi Pinserit ry:n
alajaostona. Hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Suvi Lehikoinen sekä jäseninä
Niina Partanen ja Karoliina Skarp.
PinAgi lopetti toimintansa 27.4. Varat siirrettiin korvamerkittyinä agilityharrastukseen Pinserit
ry:n tilille.
Karoliina Skarp vastasi agilityn SM-kisojen järjestelyistä.
TALOUS
Vuosi 2019 on ollut yhdistykselle ylijäämäinen, mikä helpottaa tulevaa kautta 2020.
Vuoden aikana on tuotettu joitakin uusia kerhotuotteita. Yhdistyksen järjestämät epäviralliset
Rally-tokokisat ja Luonnetesti olivat voitolliset. Erikoisnäyttelyn tulos oli tappiollinen. Muut
järjestetyt tilaisuudet on toteutettu omakustannushintaan.
TOIMINTA
Yhdistys järjesti epäviralliset Rally-tokokisat Salossa 5.1 ja 23.3. Kisat olivat suosittuja ja
niihin osallistui runsaasti erirotuisia koiria.
2

Pinsereiden pääerikoisnäyttely pidettiin 8.6. Porvoossa yhdessä Suomen Kääpiöpinserit ry:n
kanssa. Näyttelyyn osallistui 29 aikuista koiraa ja kaksi pentua. Tuomarina näyttelyssä toimi
Tapio Eerola. Näyttelyssä valittiin myös koko näyttelykokonaisuuden BIS-koirat.
Pinserit kisasivat Rally-Tokon rotumestaruudesta Suomen Snautserikerhon järjestämissä
kilpailuissa 7.9. Hyvinkäällä. Rally-tokokilpailuun osallistui 4 pinseriä. Toko-mestaruudesta ei
8.9. kisannut yhtään pinseriä.
Hyvinkään koirauimalassa oli kaksi ryhmäuintitapahtumaa (Pool Party) 19.5. ja 26.10.
Tilaisuuksiin osallistui kummallakin kerralla 9 pinseriä.
Kesäleiri järjestettiin Hartolan Linna-hotellilla 16.-18.8. Päivien osana toteutettiin Agilityn
mestaruuskisat. Osallistujina leirillä oli 20 aikuista ja 3 lasta sekä lisäksi agilitykilpailun
osallistujia ja yleisöä.
YHTEISTYÖ
Pinserit ry on Suomen Kennelliitto ry:n (SKL), Suomen koirankasvattajat ry:n (Sukoka),
Suomen Agilityliitto ry:n (Sagi) jäsen. Liisa Lehtonen on edustanut yhdistystä SKL:n
valtuustossa, varalla on ollut Anja Nikkonen. Laura Verkamo edusti yhdistystä SAGI:n
kevätkokouksessa.
Jalostustoimikunnan yhteistyökumppaneina ovat Suomen Kennelliitto ry:n lisäksi olleet
Hannes Lohen tutkimusryhmän, Genoscoper Oy, Institute for Animal Breeding and Genetics
University of Veterinary Medicine Hannover sekä Suomen Ulkomuototuomarit ry.
Muiden snautseri-pinserirotujen kanssa on tehty yhteistyötä. Suomen Kääpiöpinserit ry:n
kanssa on toimittu yhdessä tuomarikoulutuksen ja erikoisnäyttelyn toteutuksen yhteydessä.
Suomen Snautserit ry:n kanssa järjestettiin yhdessä luonnetesti ja osallistuttiin yhteisiin
Rally- Tokon mestaruuskilpailuihin.
Snautseri-pinserirotujen yhteisen Finnsieger-tittelin saavutti vuoden aikana yksi koira.
Vuoden 2019 sponsorina on ollut Husse, jonka tuotteita on jaettu näyttelyn ja kilpailujen
palkinnoiksi sekä kurssien osanottajille. Tuotenimi on ollut esillä www-sivuilla FB:ssä ja
Instagramissa.
KOULUTUKSET
SKL:n Koira Expoon Vantaalla 2.2. osallistuivat Liisa Lehtonen ja Susanna Mustola ja SKL:n
jalostusaiheiseen rotujärjestöpäivään Vantaalla 21.9. Sari Sinkko ja Liisa Lehtonen.
Kennelliiton jalostusneuvojien jatkokurssille osallistui Kuopiossa 2-3.11. Tarja Hakkarainen.
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.
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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 Anne Itäsaari. Rodun palstanpitäjänä on toiminut Eeva Rauha.
Vuoden aikana lehden tili siirtynyt verottajasta johtuen ja jäsenyhdistysten yhteisellä
päätöksellä Suomen Snautserikerhon tiliksi, jota käyttää Johanna Komulainen.
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. Rodun
näkyvyyttä on lisännyt Instagram vuodesta 2018 alkaen. Jäsenten informoimisessa ovat
palvelleet mahdollisuuksien mukaan sähköposti ja tarvittaessa kirjeet. Tiedotusvastaavana
on toiminut Susanna Mustola.
LOPUKSI
Vuosi on ollut toiminnan täyteinen ja vuoden aikana on tavoitettu monia pinserinharrastajia
erilaisten koulutusten ja tapahtumien yhteydessä. Jalostustoimikunta on toiminut aktiivisesti
rutiinitehtävien ja keskeneräisten projektien puitteissa.
Pinserit ry kiittää kaikkia aktiivisia luottamushenkilöitä, toimintaan osallistuneita muita jäseniä
ja yhteistyötahoja.
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