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TOIMINTAKERTOMUS 2017 
 
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 2017 on Pinserit ry:n 36. toimintavuosi ja kuudes toimintavuosi omana rotujärjestönä 
Suomen Snautseri−Pinserikeskusjärjestö ry:n lopetettua toiminnan. 
 
Pinserit ry:n jäsenmäärän lasku saatiin viimein kuriin. Vuoden 2017 lopussa varsinaisia jäseniä oli 
192, joista ulkomaisia 2, lisäksi 1 ainaisjäsen, 16 perhejäsentä, 7 vip -jäsentä sekä 1 
kannatusjäsen. Yhteensä jäseniä 217 (v.2016 216 jäsentä). 
 
Rekisteröintimäärät vuonna 2017 nousivat edelliseen kolmeen vuoteen verrattuna. Rekisteröityjä 
pentuja oli yhteensä 79 kappaletta jopa 11 eri kasvattajalta. Rekisteröityjen pentueiden 
kasvattajien joukossa on kokonaan uusia pinserikasvattajia, joita onkin toivottu mukaan rodun 
pariin ja se selkeästi nostatti rekisteröityjen pentujen määrää. Todettakoon, että tilanne on 
paranemaan päin. 
 
Alla vielä taulukko rekisteröintien kehityksestä:  
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 69 101 87 89 106 91 75 87 106 52 67 64 79 
              
 
 
HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 
 
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.2.2017 ja syyskokous 22.10.2017. 
Toimikauden aikana hallitus kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa. Hallituksen kokoonpano 
vuonna 2017 on ollut seuraava: puheenjohtajana Liisa Lehtonen (8/8), varapuheenjohtaja Anna-
Mari Riihimäki (8/8, joista puhelimen välityksellä 2), sihteeri Hanna Talvio (6/8) jäsenet Sonja 
Särkkä (7/8), Tarja Hakkarainen (4/8, joista puhelimen välityksellä 3), Heidi Lääkäri (7/8, joista 
puhelimen välityksellä 1), sekä Karoliina Skarp (4/8). Rahastonhoitajana ja jäsensihteerinä on 
toiminut Sari Sinkko. Hallituskausi sujui mukavasti, vaikka uusia jäseniä hallituksessa oli 
poikkeuksellisen paljon (5/7). 
  
Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat Anja Nikkonen ja Marika Lahti sekä heidän varahenkilöinään 
Berit Nyman ja Anna-Mari Karf. Lehtitoimikunnan edustajana on toiminut Liisa Lehtonen yhdessä 
sihteeri Hanna Talvion kanssa. Lehdessä pinsereiden palstanpitäjänä on toiminut Karoliina Skarp 
ja yhdistyksen pentuvälittäjänä Krista Eloneva. Webmasterina on toiminut tuttuun tapaan Kirsi 
Kilpeläinen. 
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JALOSTUSTOIMIKUNTA 
 
Jalostustoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Anja Nikkonen, varapuheenjohtajana Tuukka 
Wahlman, sihteerinä Karoliina Suomalainen.  Muut jäsenet:Tarja Hakkarainen, Berit Nyman ja 
Laura Verkamo. Pentuvälittäjänä on ollut Krista Eloneva. 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.  
 
Rotuyhdistyksen omaa jalostustarkastusta ei järjestetty vuonna 2017. Saimaan Snapit-yhdistyksen 
suunnittelemasta yhteisestä jalostustarkastuksesta jouduttiin myös luopumaan. Hilkka Salohalla 
tarkasti yhden pinserinartun kasvattajan aloitteesta roturisteytystä varten. 
 
Kaksipäiväinen luonnetesti järjestettiin Oulunkylässä, Helsingissä 9 -10.9. Testiin osallistui 6 
pinseriä. Tuomarina toimivat Jorma Lankinen ja Lea Yli-Suvanto. 
Vuoden aikana pinsereitä testattiin kaiken kaikkiaan 8 kpl. MH-luonnekuvauksessa kävi vuoden 
aikana 1 pinseri. 
  
Ulkomuototuomareiden koulutukselle tai arvostelukoetilaisuudelle ei vuonna 2017 ollut tarvetta. 
 
Kasvattajapäivä pidettiin 22.10. Alustajana vieraili ELL Nina Menna aiheena ”Koiran allergia ja 
atopia.” 
 
Jalostustoimikunta esittää hallitukselle oman toimintakertomuksensa. 
 
PINAGI 
 
PinAgi perustettiin 1.2.2003 edistämään pinsereiden agilityharrastusta. Se toimii Pinserit ry:n 
alajaostona. Hallituksen kokoonpano: puheenjohtaja Suvi Lehikoinen, jäsenet Teemu Lehikoinen, 
Niina Partanen ja Karoliina Skarp. 
 
Viikoittaisista harjoitukset on pidetty Lempäälässä. Niistä on vastannut Sanna Silvast. Pinsereiden 
epäviralliset SM-kilpailut järjestettiin 27.8. Lempäälässä. Kilpailuluokan lisäksi kisattiin 
mölliluokassa. Kilpailuihin osallistui 16 koirakkoa. Medijoukkue edusti rotua 16-18.6. pidetyissä 
Lappeenrannan SM-kisoissa. Mikkelissä 7-9.7.järjestetyssä AgiRotu-tapahtumassa kilpailivat sekä 
pinsereiden medi- että maxijoukkueet. 
  
PinAgi esittää hallitukselle oman tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa. 
 
 
TALOUS 
 
Vuosi 2017 on ollut yhdistykselle ylijäämäinen, mikä helpottaa tulevaa kautta 2018. 
Vuoden aikana on tuotettu useita uusia kerhotuotteita, joiden myynti on ollut vilkasta. 
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TOIMINTA 
 
Pinsereiden pääerikoisnäyttely pidettiin 11.6.2017 Tuusulassa. Näyttelyyn osallistui 40 koiraa ja 
yksi pentu. Tuomarina näyttelyssä toimi Saija Juutilainen. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin rally-
tokokoulutusta. 
 
Pinserit kisasivat Tokon ja Rally-Tokon rotumestaruudesta Suomen Snautserikerhon järjestämissä 
kilpailuissa 2 -3.9. Rally-tokokilpailuun osallistui 5 pinseriä ja tokokilpailuun 1 pinseri. 
 
Pinserit ry osallistui omalla rotukopilla Messukeskuksessa järjestetyissä Voittaja-näyttelyissä, jotka 
vuonna 2017 olivat kolmipäiväset. 
 
YHTEISTYÖ 
 
Pinserit ry on Suomen Kennelliitto ryn (SKL), Suomen Koirankasvattajat ry ja Suomen Agilityliitto 
ry:n (SAGI) jäsen. Yhteistyötä on tehty muiden Snautseri-Pinserirotujen kanssa. Liisa Lehtonen 
edustaa yhdistystä SKL:n valtuustossa, varalla Anja Nikkonen. Sanna Silvast edusti yhdistystä 
SAGIin syyskokouksessa. 
 
 
KOULUTUKSET 
 
Yhdistyksellä on ollut valmius lähettää luottamushenkilöitä koulutukseen, mutta sopivia koulutuksia 
ei ole ollut. 
 
 
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 
 
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 edustaja 
lehtitoimikunnassa on ollut Liisa Lehtonen. 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. Pinserit ry on ollut mukana 
myös yhteisöpalvelu Facebookissa vuodesta 2011. Tapahtumista on tiedotettu myös erityisen 
tapahtumalinkin kautta. Jäsenten tiedottamisessa on käytetty myös sähköpostiviestintää ja postitse 
lähetettyjä kirjeitä.  
 
LOPUKSI 
 
Jäsenmäärän lasku saatiin vihdoin pysäytettyä ja tänä vuonna saimmekin pidettyä määrän 
samana. Tästä on hyvä ponnistaa uuteen vuoteen ja pyrkiä lisäämään jäsenmäärää tarvittavalle 
minimitasolle. Yhdistyksellä on haastavat vuodet edessä ja työnsarkaa jäsenmäärän suhteen on, 
mutta tavoite ei ole mahdoton.  
Pinserit ry kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita jäseniä ja yhteistyötahoja. 
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Pinserit ry:n hallitus 
 
 
 
 
_______________________     _________________________ 
puheenjohtaja       sihteeri 
Liisa Lehtonen      Hanna Talvio 
 
 
 
_______________________     _________________________ 
varapuheenjohtaja      jäsen 
Anna-Mari Riihimäki      Tarja Hakkarainen 
 
 
 
 
_______________________     __________________________ 
jäsen        jäsen 
Heidi Lääkäri       Susanna Mustola 
 
 
 
_______________________ 
jäsen 
Ossi Vasala 
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