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TOIMINTAKERTOMUS 2020 

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 2020 on Pinserit ry:n 39. toimintavuosi ja yhdeksäs toimintavuosi itsenäisenä 
rotujärjestönä Suomen Snautseri−Pinserikeskusjärjestö ry:n lopetettua toimintansa. 

Pinserit ry:n jäsenmäärän on ollut laskeva. Vuoden 2020 lopussa jäseniä oli yhteensä 178, 
joista varsinaisia 154, perheenjäseniä 9, snapikerhojen jäseniä 4, ulkomaisia jäseniä 3 ja 
kunniajäseniä 8. 

Rekisteröintimäärät ovat edelleen suhteellisen alhaisia johtuen osaksi pentuekoon 
pienuudesta. Rekisteröityjä pentuja oli yhteensä 44 kpl seitsemältä eri kasvattajalta. 
Pentueita oli 8 ja niiden keskimääräinen koko 5,5 pentua Tuonteja rekisteröitiin 3.  
Taulukko rekisteröintien kehityksestä:  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

89 106 91 75 87 106 52 73 67 83 48 61 47 

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 23.2. ja syyskokous 31.10. Toimikauden 
aikana hallitus kokoontui yhteensä 10 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Liisa 
Lehtonen (10), varapuheenjohtajana Tuukka Wahlman (8), sihteerinä Marianne Pihlava (10), 
jäsensihteerinä Tiina Björkqist (9), lehtitoimikuntaedustajana Anne Itäsaari (8), 
harrastusvastaavana Tiia-Maria Kesti (5) ja kerhotuotevastaavana Annamari Liimatta (9). 
Poikkeusvuoden vuoksi kokoukset pidettiin pääasiassa sähköisesti etäkokouksina. Kaksi 
ensimmäistä kokousta toteutui läsnäolokokouksina.  
Rahastonhoitajana toimi hallituksen ulkopuolelta Sari Sinkko ja sähköisestä tiedotuksesta 
huolehti hallituksen ulkopuolelta Susanna Mustola  
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi oli valittu Niina Partanen ja Piritta Kupari varalle Tiina 
Ikonen ja Johanna Hulkko. 

JALOSTUSTOIMIKUNTA 

Jalostustoimikunnan puheenjohtajana toimi Sari Sinkko, varapuheenjohtajana Tarja 
Hakkarainen, sihteerinä Marika Lahti ja muina jäseninä, Sanna Laitinen, Liisa Lehtonen ja 
tuomarikoulutuksista vastaava Auli Haapiainen-Liikanen. Kuunteluoppilaita ei ollut. 
Jalostustoimikunta kokoontui kokouksiin 9 kertaa Teamsin välityksellä.  
Pentuvälittäjänä toimi Sanna Laitinen sekä jalostusneuvojina Sari Sinkko ja Tarja 
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Hakkarainen. 

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.

Jalostustoimikunta osallistui kahteen Teamsin avulla toteutettuun koulutustilaisuuteen. 
Kimmo Alanen luennoi luonnetestistä ja Emma Hakanen Petsofin tutkimustuloksista. Lisäksi 
jalostustoimikunta on kokoontunut päivittämään Jalostuksen tavoiteohjelmaa vuosiksi 2022 – 
2026.  

Vuoden aikana julkaistiin uusittu Pentuopas. 

Yhden risteytys-linjaisen koiran jalostustarkastus järjestettiin 19.12. Mikkelissä. Tarkastajana 
oli Auli Haapiainen-Liikanen. Lisäksi kasvattajan aloitteesta Helsingissä tarkastettiin kolme 
risteytyskoiraa ja yksi tuontikoira. Tarkastajana toimi Hilkka Salohalla. 

Poikkeuksellisen vuoden vuoksi yhdistys ei järjestänyt luonnetestiä. Luonnetestissä kävi yksi 
ja MH-luonnekuvauksessa kolme pinseriä. 

Tuomarikoulutus järjestettiin etänä 21.4.Tuomarikouluttajana toimi Auli Haapiainen - 
Liikanen. Koulutukseen osallistui 19 henkilöä, joista 7 kertaajia. Lahdessa 5.12. pidettäväksi 
ilmoitettu tuomarikollegio jouduttiin peruuttamaan pahentuneen koronatilanteen vuoksi. 

Lahdessa 22.11. pidettäväksi aiottu Terveyspäivä jouduttiin tautitilanteen vuoksi 
peruuttamaan. 

Hannes Lohen rokotusreaktioita koskevaan tutkimukseen kerättiin edelleen verinäytteitä. 
Sydämen kuunteluita korvattiin 7 kpl. Kaksivuotisen projektin aikana kuuntelutuloksia saatiin 
10 koirasta, joista yhdellä todettiin sivuääni. Pinserinomistajia kehotettiin osallistumaan 
SKL:n terveystutkimukseen ja Petsofin persoonallisuustutkimukseen. 

Jalostustoimikunta on esittänyt hallitukselle oman toimintakertomuksensa. 

TALOUS 

Vuosi 2020 on ollut yhdistykselle alijäämäinen. 
Vuoden aikana on tuotettu joitakin uusia kerhotuotteita. Agilitymestaruuskisat olivat voitolliset 
ja kesäleiri tappiollinen. Perutusta näyttelystä tuli hiukan tappiota, mutta tilatut ruusukkeet 
jäivät seuraavalle vuodelle. Muista tapahtumista ei ollut peruutusten vuoksi tuottoja eikä 
tappioita. 

TOIMINTA 

Kuluvana vuonna toimintaan vaikutti COVID-19. SKL:ohjeiden mukaan Marketanpuistossa 
Espoossa 6.5. pidettäväksi suunniteltu Erikoisnäyttely siirrettiin järjestettäväksi 21.11. 
Hämeenlinnan Tuulosessa. Tämäkin näyttely kuitenkin peruuntui epidemian kiihtymisen 
vuoksi. 
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Pinserit kisasivat Rally-Tokon rotumestaruudesta Suomen Snautserikerhon järjestämissä 
kilpailuissa Mäntsälässä 12.-13.9. rally-tokokilpailuun osallistui kaksi pinseriä. Toko-
mestaruudesta kisasi yksi pinseri. Neljän koirakon pinserijoukkue pääsi kisaamaan 
ensimmäistä kertaa Rally-tokon SM-kilpailuissa Liedossa 10.10. 

Agilityn rotumestaruuskisat järjestettiin   26.7. Tampereella. Niihin osallistui kilpailuluokassa 
kahdeksan ja mölliluokassa viisi pinseriä. 

Hyvinkään koirauimalaan suunniteltiin kahta ryhmäuintitapahtumaa (Pool Party), mutta niistä 
luovuttiin epidemian vuoksi. 

Kesäleiri järjestettiin Kuralan kartanolla Satakunnassa 16.-18.9.2020. Osallistujina leirillä oli 
10 aikuista ja 2 lasta. 

Koska vuoden aikana näyttely- ja koenäyttöjä saattoi antaa vain varsin rajallisesti, Vuoden 
Koira-kilpailusta vuodelle 2020 luovuttiin. 

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 Anne Itäsaari. Sekä kevät, että syyskokous pidettiin 22.11. Tiia-
Maria Kesti edusti yhdistystä SAGI:n jäsenkokouksissa. 

Jalostustoimikunnan yhteistyökumppaneina ovat Suomen Kennelliitto ry:n lisäksi olleet 
Hannes Lohen tutkimusryhmän sekä Suomen Ulkomuototuomarit ry. 

Konkreettinen yhteistyö muiden järjestöjen kanssa on jäänyt vähäiseksi. Muiden snautseri-
pinserirotujen kanssa on pidetty yhteyttä puheenjohtajatasolla. Pinserit osallistuivat Suomen 
Snautserinkerhon järjestämiin yhteisiin rally- tokon ja tokon mestaruuskilpailuihin. 
Marraskuulle siirretty erikoisnäyttely oli tarkoitus järjestää yhdessä Suomen 
Suursnautserikerhon kanssa. 

Snautseri-pinserirotujen yhteisen Finnsieger-tittelin saavutti vuoden aikana yksi pinseri. 

Vuoden 2020 sponsorina on ollut Husse, jonka tuotteita on jaettu kilpailujen palkinnoiksi sekä 
leirin osanottajille. Tuotenimi on ollut esillä www-sivuilla FB:ssä ja Instagramissa. 

KOULUTUKSET 

Vuoden aikana ei ole lähetetty edustajia koulutustilaisuuksiin. 

VIESTINTÄ 

Yleiset periaatteet 

Rodusta ja yhdistyksen toiminnasta on viestitty aktiivisesti rodun omilla viestintäkanavilla. 
Lisäksi rotua on pyritty tuomaan esille alan lehdissä, kilpailuissa, tapahtumissa ja sosiaalisen 
median kautta. 

Viestintäkanavat 
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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. Yksi numero (2/2020) ilmestyi koeluontoisesti myös 
sähköisenä versiona. Yhdistyksen edustajana lehtitoimikunnassa on ollut Anne Itäsaari. 
Rodun palstanpitäjänä oli ensimmäisessä lehdessä Eeva Rauha ja sen jälkeen Marja Salmi. 
Lehden tiliä hoitaa Suomen Snautserikerhon rahastonhoitaja. 
 
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 yhteisöpalvelu Facebookissa vuodesta 2011. FB on toiminut ajankohtaisten 
tiedotteiden välittäjänä. Rodun näkyvyyttä on lisännyt Instagram vuodesta 2018 alkaen. 
Jäsenten informoimisessa ovat palvelleet mahdollisuuksien mukaan sähköposti ja 
tarvittaessa kirjeet. Sähköisestä tiedotuksesta on huolehtinut Susanna Mustola. 
 
 
LOPUKSI 
 
Vuosi on ollut äärimmäisen poikkeuksellinen. Koronaepidemian vuoksi on jouduttu 
noudattamaan varovaisuutta ja turvallisuusohjeita. Yhdistys on noudattanut valtakunnallisia, 
alueellisia ja SKL:n antamia ohjeita. Tämän vuoksi tapahtumia ja kokoontumisia ei ole voinut 
järjestää riittävän turvallisesti ja osa suunnitelluista tapahtumista on jouduttu peruuttamaan. 
Sähköisten kokoontumisten avulla yhteyttä on kuitenkin voitu pitää ja asioita on saatu vietyä 
eteenpäin häiriöttä. 
 
Pinserit ry kiittää kaikkia aktiivisia luottamushenkilöitä, toimintaan osallistuneita muita jäseniä 
ja yhteistyötahoja. 
 
 
 
Pinserit ry:n hallitus 


