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TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2012–31.12.2012 
 
Vuosi 2012 on Pinserit ry:n 31. toimintavuosi ja ensimmäinen toimintavuosi omana rotujärjestönä 
Suomen Sautseri-Pinserikeskusjärjestö ry:n lopetettua toiminnan. 
Vuoden 2012 lopussa yhdistyksessä oli 220 varsinaista jäsentä, joista 3 ulkomailla, 5 
kunniajäsentä sekä 15 perhejäsentä. Yhteensä jäsenmäärä oli 240. 
 
HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.2.2012 ja syyskokous 18.11.2012. 
Toimikauden aikana hallitus kokoontui yhteensä yhdeksän kertaa. 
Hallituksen kokoonpano vuonna 2012 on ollut seuraava: Puheenjohtaja Tarja Matveinen (9/9), 
Varapuheenjohtaja ja palkintovastaava Anja Nikkonen (9/9), Sihteeri Krista Eloneva (7/9) 
Rahastonhoitaja ja jäsensihteeri Niina Partanen (8/9), Marika Asikainen (7/9), 
Tuukka Wahlman (8/9) ja Mari Autio (7/9). 
Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat Jaana Ranta-Pantti ja Piritta Kupari sekä heidän 
varahenkilöinään Kirsi Kilpeläinen ja Karoliina Suomalainen. Lehtitoimikunnan edustajana ja 
pentuvälittäjänä on toiminut Mari Autio. 
 
JALOSTUSTOIMIKUNTA 
 
Jalostustoimikunnan kokoonpano on ollut 2012 seuraava: Puheenjohtaja(t) Liisa Lehtonen 
(1.1.2012-4.7.2012) ja Tuukka Wahlman (4.7.2012-31.12.2012), Sihteeri(t) Laura Vilamo-Salmi 
(1.1.2012-4.7.2102) ja Karoliina Suomalainen (4.7.2012-31.12.2012). Muut jäsenet 
olivat Jonna Railio, Johanna Kujansuu ja Pirjo Porenne (1.1.2012-4.7.2012). Kuunteluoppilaana 
aloitti Sanna Ojala. 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. Vuoden aikana päätettiin uudistaa yhdistyksen 
jalostuskriteerit sekä pentuvälityksen ehdot.  
 
Jalostustoimikunta järjesti kaksi jalostustarkastustilaisuutta, keväällä ja syksyllä. Lisäksi tarjottiin 
PEVISA-tutkimuksiin joukkotarkastusaikoja. 
 
Luonnetesti pidettiin 18.−19.8.2012 Oulunkylässä, Helsingissä. Testiin osallistui 10 koiraa 
kumpanakin päivänä. 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 2012 on ollut seuraava: Puheenjohtaja Suvi Lehikoinen. Muut 
jäsenet Antti Arkima, Tuija Lehtosaari, Teemu Lehikoinen, Lotta Kortteinen sekä Niina Partanen, 
joka on toiminut myös rahastonhoitajana. 
 
Toiminta on muodostunut viikoittaisista harjoituksista Oreniuksen hallissa Kivistössä. Pinsereiden 
SM-kisat järjestettiin 10.−12.8.2010 Hauhovissa, Hauholla, pinsereiden agilityleirin yhteydessä.  
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PinAgi esittää hallitukselle oman tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa. 
 
TALOUS 
 
Yhdistyksen talous on kunnossa. Vuonna 2012 tuottoja on kertynyt jäsenmaksujen lisäksi niin 
näyttelyistä kuin kerhotuotemyynnistäkin. Vuoden 2013 Pinserit ry:n seinäkalenterin sponsoroi 
Elektrokem Oy, jonka 450 euron tuotolla tuetaan pinsereiden geneettisen monimuotoisuuden 
(DLA) tutkimusta. Lisäksi toimikauden aikana toimintaamme on tukenut Villa Manus, Tuusulan 
Kennelkerho sekä Ricoh Finland Oy. 
 
TOIMINTA 
 
Yhdistyksen hallituksessa on ollut tällä toimikaudella uusia toimihenkilöitä ja vuosi on muutenkin 
ollut haasteellinen yrittäessämme täyttää rotujärjestön vaatimukset. 
 
Yhdistys on järjestänyt tai ollut järjestämässä monia tapahtumia vuoden aikana. Yhteistyötä on 
tehty rotujärjestöiksi eriytyneiden Snautseri-Pinserikeskusjärjestön yhdistysten kanssa mm. 
näyttelyiden järjestämiseksi. 
 
Suomen Snautseri-Pinserikeskusjärjestön pääerikoisnäyttely järjestettiin 15.6.2012 Porvoossa. 
Oma erikoisnäyttely järjestettiin 25.8.2012 Tuusulassa. Omaan erikoisnäyttelyyn osallistui 28 
koiraa ja tuomarina näyttelyssä toimi Pirjo Aaltonen. 
 
Pinsereiden agilitymestaruuden lisäksi 19.8.2012 järjestettiin snautsereiden tokomestaruuskilpailu, 
johon pinsereille tarjottiin mahdollisuus järjestää oma tokomestaruuskilpailu. Kilpailuun ilmoittautui 
3 koirakkoa eri taitotasoilta. 
 
Tänä vuonna Pinserit ry tarjosi jäsenilleen myös mahdollisuuden osallistua tokokursseille, jossa 
kouluttajana toimi Kirsti Pitkänen sekä näyttely- ja sosiaalistamistreeneihin Tuukka Wahlmanin 
opastuksella. 
Pinserit ry varasi uintivuoron myös Hyvinkään koirauimalasta, mutta koska ilmoittautuneita ei ollut, 
tutustumiskäyntiä ei järjestetty. 
 
Rodun tunnettavuutta haluttiin lisätä mm. esittelemällä pinsereitä Jumbon Faunattaressa 
10.3.2012.  
 
Rotujärjestönä Pinserit ry järjesti myös pinsereiden arvostelukoetilaisuuden ulkomuototuomareille 
Lohjalla 19.9.2012. Tuomareina toimivat Anneli Alfthan ja Reijo Latvala.  
 
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. Varahenkilö Liisa Lehtonen osallistui 25.11.2012 
valtuuston syyskokoukseen.  
 
VIESTINTÄ 
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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. 
Lehti ilmestyy jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille neljä (4) kertaa vuodessa. Lehden 
päätoimittajana on toiminut Johanna Komulainen ja yhdistystä on edustanut Mari Autio sekä 
palstanpitäjänä on toiminut Saana Lehtonen. Yhdistyksen www-sivujen (www.pinserit.fi) 
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. Vuoden 2012 aikana päivitettiin mm. Koirat.com -sivusto, jossa esitellään eri 
rotuja. Pinsereistä julkaistiin artikkeli Meidän koira-lehdessä (nro 4/2012). 
 
LOPUKSI 
 
Yhdistyksen toimintakausi 1.1.2012–31.12.2012 on ollut sekä hallitukselle ja jalostustoimikunnalle 
työntäyteinen. 
 
Pinserit ry kiittää kaikkia yhdistyksen tapahtumien järjestäjiä ja tapahtumiin osallistuneita. 
 
Pinserit ry:n hallitus 


