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TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2010–31.12.2010 
 

Vuosi 2010 on Pinserit ry:n 29. toimintavuosi ja neljästoista toimintavuosi Suomen Snautseri-
Pinserikeskusjärjestö ry:n jäsenyhdistyksenä. Vuoden 2010 lopussa yhdistyksessä oli 286 
varsinaista jäsentä, joista 4 ulkomailla, 6 kunniajäsentä sekä 17 perhejäsentä.  
 
HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.2.2010 ja syyskokous 17.10.2010. Lisäksi 
pidettiin yhdeksän jäsenkokousta. Toimikauden aikana hallitus kokoontui yhteensä yksitoista kertaa.  
 
Hallituksen kokoonpano vuonna 2010 on ollut seuraava: Puheenjohtaja Tarja Matveinen (11/11), 
Varapuheenjohtaja ja palkintovastaava Anja Nikkonen (10/11), Sihteeri Elina Syri (9/11), 
Rahastonhoitaja ja jäsensihteeri Maija Kankkunen (9/11), Kerhotuotemyyjä Marika Asikainen (10/11), 
Tuija Lehtosaari (9/11) ja Minna Saari (2/11). Minna Saari osallistui hallituksen kokouksiin Skypen 
välityksellä. Hän erosi hallituksesta 11.5.2010.  
 
Varsinaiset tilintarkastajat olivat Anna-Maria Karft ja Jaana Ranta-Pantti. Varatilintarkastajat Susanna 
Hannus ja Piritta Kupari. Lehtitoimikunnan edustajana ja pentuvälittäjänä on toiminut Mari Autio.  
 
JALOSTUSTOIMIKUNTA 
 
Jalostustoimikunnan kokoonpano on ollut 2010 seuraava: Puheejohtaja Laura Verkamo, 
Varapuheenjohtaja Auli Vitikainen (31.1. - 20.11.2010), Sihteeri Karoliina Suomalainen. Muut jäsenet 
olivat Jonna Railio ja Kirsi Kilpeläinen (23.11.2010 alkaen). 
 
Jalostustoimikunnan toiminnan perustana on ollut Pinsereiden vuosille 2006 – 2011 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 aikana on jatkettu Rotumääritelmän 
tulkintaohjeen uudistamista ja aloitettu jalostuksen tavoiteohjelman sekä Pevisa-ohjelman päivitykset.   
 
Vuoden aikana osallistuttiin Suomen Kääpiöpinsereiden järjestämään kasvattajapäivään 18.9.2010 
Hollolassa. Kasvattajapäivän aiheina olivat mm. koiran terve rakenne ja liikunta sekä koiran ravitsemus 
ja ruokinta. Päivän aikana kuultiin myös ELL silmätarkastuseläinlääkäri Päivi Vanhapellon luento koirien 
perinnöllisistä silmäsairauksista.  
 
Luonnetesti pidettiin 14.9.2010 Nahkelan kentällä Tuusulassa. Testiin osallistui 10 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 
alajaostona. Hallituksen kokoonpano 2010 on ollut seuraava: Puheenjohtaja Lotta Kortteinen, Sihteeri 
Suvi Lehikoinen. Muut jäsenet Laura Verkamo, Antti Arkima, Tuija Lehtosaari, Maria Leskinen,Tero 
Luosujärvi ja Elina Syri. Rahastonhoitajana on toiminut Maija Kankkunen.  
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Toiminta on muodostunut viikoittaisista harjoituksista Oreniuksen hallissa Kivistössä. Pinsereiden SM-
kisat järjestettiin 26.7.2010 Tuusulassa, Nahkelan kentällä. Agirotutapahtumaan, joka pidettiin Ylöjärvellä 
osallistui kolme pinserijoukkuetta.  
 
PinAgi esittää hallitukselle oman tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa.  

 
TALOUS 
 
Yhdistyksen talous on kunnossa. Toimintaa on rahoitettu jäsenmaksuilla sekä kerhotuotemyynnillä. 
Lisäksi toimikauden aikana toimintaamme on tukenut Hauva.com, Tuusulan Kennelkerho sekä Ricoh 
Finland Oy.  
 
TOIMINTA 
 
Yhdistys on järjestänyt tai ollut järjestämässä monenlaisia tapahtumia vuoden aikana. Olemme 
osallistuneet Helsingin Kennelpiirin Koiranpäivä –tapahtuman järjestelyihin ja ohjelmaan (24.4.2010) 
Helsingin Tuomarinkylän vinttikoiraradalla. 11.5.-11.6.2010 pidettiin pentukurssi Savelan kentällä.  
12.6.2010 Snautseri-Pinserikeskusjärjestön pääerikoisnäyttely. Pinsereiden oma erikoisnäyttely pidettiin 
31.7.2010 Tammelassa Mustialan maatalousoppilaitoiksen tiloissa. Tilaisuuteen osallistui 30 koirakkoa 
omistajineen. Näyttelyn tuomarina toimi erikoistuomari Hilkka Salohalla. 
 
Voittajajanäyttelyiden yhteydessä 11.-12.12.2010 yhdistyksellä oli oma esittelypiste Messukeskuksen 
näyttelyssä.  
 
KOULUTUKSET 
 
Yhdistyksen hallitus ja jalostustoimikunnan jäsenet ovat vuoden aikana osallistunut Kennelliiton 
järjestämään KoiraExpo-tapahtumaan 6.-7.2.2010. Jalostustoimikunnan jäsenet Laura Verkamo ja 
Karoliina Suomalainen ovat osallistuneet Jalostusneuvojien jatkokurssille 10.-11.4.2010 Jyväskylässä.  
 
VIESTINTÄ 
 
Yleiset periaatteet 
 
Rodusta on pyritty viestimään alan lehdissä, www-sivuilla sekä painotuottein. Rotua on tuotu esiin 
näyttelyissä, kilpailussa ja erilaisissa tapahtumissa.   
 
Viestintäkanavat 
 
Yhdistyksen käytössä ovat laadukkaat ja monipuoliset www-sivut, jotka palvelevat jäseniä ja koiran 
hankintaa harkitsevia ajankohtaisilla asioilla. Lisäksi jäsenet ovat saaneet neljä (4) kertaa vuodessa 
Snautseri-Pinseri-lehden kotitalouksiinsa.   
 
Jäsenten tiedottamisessa on käytetty myös sähköpostiviestintää. Vuoden 2010 aikana toteutettiin 
tyytyväisyyskysely jäsenille ja Ei-jäsenille yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Yhdistys sai paljon hyviä 
ideoita toimintansa kehittämiseen, mitä noudatettiinkin kuluvan toimintakauden aikana.  
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LOPUKSI 
 
Yhdistyksen toimintakausi 1.1.2010–31.12.2010 on ollut sekä hallitukselle ja jalostustoimikunnalle 
työntäyteinen.  
 
Pinserit ry kiittää kaikkia yhdistyksen tapahtumien järjestäjiä ja tapahtumiin osallistuneita. 
 
 
Pinserit ry:n hallitus 
 
 


