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TOIMINTAKERTOMUS 2021

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 2021 on Pinserit ry:n 41. toimintavuosi ja yhdestoista toimintavuosi
itsenäisenä rotujärjestönä Suomen Snautseri−Pinserikeskusjärjestö ry:n
lopetettua toimintansa.

Pinserit ry:n jäsenmäärän on ollut nouseva. Vuoden 2021 lopussa jäseniä oli
yhteensä
215, joista varsinaisia 204, perheenjäseniä 11, snautseri-pinseri-kerhojen
jäseniä 4, ulkomaisia
jäseniä 3 ja kunniajäseniä 8. 200 jäsenelle meni lehti eli olivat ulkomaisia,
kunnia tai varsinaisia jäseniä

Rekisteröintimäärät olivat huimassa kasvussa. Rekisteröityjä pentuja oli
yhteensä 104 kpl yhdeltätoista eri kasvattajalta. Pentueita oli 14 ja niiden
keskimääräinen koko noin 7 pentua / pentue. Tuonteja rekisteröitiin 3. Taulukko
rekisteröintien kehityksestä:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
89 106 91 75 87 106 52 73 67 83 42 61 47 104

              

HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.2 Mikkelissä
etäosallistumismahdollisuudella, joko ennakko äänin tai teams yhteyden
välityksellä. Syyskokous 28.11 pidettiin kokonaan etäkokouksena teams
yhteydellä. Toimikauden aikana hallitus kokoontui sähköisesti yhteensä 13
kertaa. Hallituksen puheenjohtajana sekä lehden toimituskunnan jäsenenä
toimi Auli Haapiainen-Liikanen (13), varapuheenjohtajana Tuukka Wahlman (1),
sihteerinä Marianne Pihlava (13), lehden toimituskunnan jäsenenä ja
vastaavana toimittajana Anne Itäsaari (13), harrastus vastaavana Tiia-Maria
Jalovirta (ent.Kesti (2) ja kerhotuote vastaavana 5/2021 lähtien Kirsi Kiuru (12),
Annamari Liimatta (kerhotuotevastaava 4/2021 asti, 3). Poikkeusvuoden sekä
yhdistyksen uusien sääntöjen vuoksi kokoukset pidettiin sähköisesti
etäkokouksina. Rahastonhoitajana toimi hallituksen ulkopuolelta Sari Sinkko,
sähköisestä tiedotuksesta huolehti hallituksen ulkopuolelta Susanna Mustola ja
jäsensihteerinä hallituksen ulkopuolelta Liisa Lehtonen.
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi oli valittu Tiina Helena Ikonen ja vara
toiminnantarkastajaksi Johanna Hulkko.
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JALOSTUSTOIMIKUNTA

Jalostustoimikunnan puheenjohtajana toimi Sari Sinkko (4.8. asti),
varapuheenjohtajana Tarja Hakkarainen 4.8 asti ja puheenjohtajana 5.8 lähtien,
sihteerinä Marika Lahti ja muina jäseninä, Sanna Laitinen, Liisa Lehtonen, Ville
Meronen ja tuomari koulutuksista vastaava Auli Haapiainen-Liikanen.
Kuunteluoppilaita ei ollut.

Jalostustoimikunta kokoontui kokouksiin 8 kertaa. Pentuvälittäjänä toimi Sanna
Laitinen sekä jalostusneuvojina Sari Sinkko ja Liisa Lehtonen.
Toiminta on perustunut vuosiksi 2017 – 2021 hyväksyttyyn jalostuksen
tavoiteohjelmaan sekä PEVISA-ohjelmaan (Perinnöllisten
vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma). Uusi jalostuksen tavoiteohjelma ja
Pevisa-ohjelma hyväksyttiin kevätkokouksessa 2021 ja Kennelliitto hyväksyi
jalostuksen tavoiteohjelman muilta osin paitsi silmäpeilauksen aika rajan
muutoksen suhteen.

Jalostustoimikunta on kerännyt ja julkaissut terveys- ja näyttelytietoja,
seurannut suunniteltuja yhdistelmiä, antanut jalostusneuvontaa ja pyrkinyt
edistämään rodun terveyttä mm. tutkimusprojektien avulla.

Pinserit ry:n luonnetesti pidettiin 21.8.2021, siihen osallistui 10 pinseriä.
Yhdistyksen järjestämän luonnetestin lisäksi luonnetesteissä kävi kolme
pinseriä.

Tuomarikoulutus
Syksyllä 2021 pidettiin yhdessä Suomen kääpiöpinserit ry:n
ulkomuototuomareiden pätevoimistilaisuus josta valmistui kuusi määrä uusia
rotu tuomareita

Jalostustoimikunta on esittänyt hallitukselle oman toimintakertomuksensa.

HARRASTUSTOIMIKUNTA

Syksyllä 2021 päätettiin perustaa harrastustoimikunta, jäsenten omasta
aloitteesta, edistämään pinsereiden harrastustoimintaa. Harrastustoimikuntaan
kuuluivat Susanna Mustola, Jenni Sarviharju, Tiina Louesola ja Tiia-Maria
Jalovirta (ent.Kesti).

Syksyllä järjestettiin viiden koulutuskerran pentukurssi Helsingin
Malminkartanon kentällä. Kouluttajana eläintenkouluttaja Juulia Wihlman.
Kurssille osallistui neljä pinseriä.

6.10 järjestettiin Rally-tokon valmennuspäivä Janakkalassa. Valmentajana
rally-tokon koulutusohjaaja Terhi Salonen. Valmennuspäivään osallistui viisi
pinseriä.



Koirakylpylä Aaltotassussa Kuopiossa pidettiin Pinsereiden Pool Partyt 23.10.
Uimassa kävi neljä pinseriä.

Marraskuussa järjestettiin Harrastuspinserin perustaidot - verkkokurssi
yhteistyössä Lystitassun kanssa. Kurssille ilmoittautui 14 koirakkoa.

Pinsereiden näyttelyharjoitukset pidettiin Koirakoulu Kompassin tiloissa
marraskuussa. Kouluttajana toimi Heidi Lääkäri. Harjoituksiin osallistui neljä
pinseriä.

TALOUS

Vuosi 2021 on ollut yhdistykselle alijäämäinen.
Vuoden aikana on tuotettu joitakin uusia kerhotuotteita. Agilitymestaruuskisat ja
kesäleiri olivat tappiolliset. Harrastustoiminnan tapahtumissa pysyttiin
annetussa budjetissa (150€).

TOIMINTA

Kuluvana vuonna toimintaan vaikutti edelleen COVID-19.

Pinserit ry:n 40-vuotisjuhla erikoisnäyttely saatiin järjestettyä pienestä
ajankohdan siirrosta huolimatta Hämeenlinnassa 25.7.2021, Tuomarina toimi
Teija Urpelainen. Näyttely oli onnistunut ja osallistujamäärä hyvä covid-19
tilanteeseen nähden.Näyttelyssä esitettiin 35 Pinseriä ja kaksi
kasvattajaryhmää, kummastakin väristä omansa.

Pinserit kisasivat Rallytokon-rotumestaruudesta Suomen Snautserikerhon
järjestämissä kilpailuissa Mäntsälässä 28.8. Rally-tokokilpailuun osallistui viisi
pinseriä. Toko- mestaruudesta pinserit kisasivat Janakkalassa 9.10.
Tokokilpailuun osallistui yksi pinseri.

Agilityn rotumestaruuskisat järjestettiin 25.9. Lempäälässä. Niihin osallistui
kilpailuluokassa viisi ja mölliluokassa neljä sekä putki luokassa kuusi pinseriä.

Kesäleiri järjestettiin Marttisten leirikeskuksessa Virroilla 6.-8.8. Osallistujia
leirillä oli noin kymmenen henkilöä / päivä.

Lisäksi järjestettiin Malminkartanon Sirkuskentällä Helsingissä ohjattuja
rally-tokon rataharjoituksia lauantaisin touko-elokuussa. Mukaan ilmoittautui 21
pinserikoirakkoa, joista paikalla parhaimmillaan 12 pinseriä. Ohjaajina lajin
aktiiviharrastajat: Susanna Mustola, Jenni Sarviharju, Liisa Lehtonen ja
Marianne Pihlava.

Koska vuoden aikana näyttely- ja koe näyttöjä saattoi antaa vain varsin
rajallisesti, Vuoden Koira-kilpailusta vuodelle 2021 luovuttiin.

YHTEISTYÖ

Pinserit ry on Suomen Kennelliitto ry:n (SKL), Suomen koirankasvattajat ry:n
(Sukoka), Suomen Agilityliitto ry:n (Sagi) jäsen.



Jalostustoimikunnan yhteistyökumppaneina ovat Suomen Kennelliitto ry:n
lisäksi olleet Hannes Lohen tutkimusryhmä 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.

Vuonna 2021 Suomen Kennelliitto ry:n valtuuston jäsenenä toimi Liisa
Lehtonen ja varajäsenenä Anne Itäsaari.

Vuoden 2021 sponsorina on ollut Husse, jonka tuotteita on jaettu kilpailujen
palkinnoiksi sekä leirin osanottajille. Tuotenimi on ollut esillä www-sivuilla
FB:ssä,Instagramissa, näyttely luettelossa sekä snautseri-pinserilehdessä.

KOULUTUKSET

Vuoden aikana ei ole lähetetty edustajia koulutustilaisuuksiin, vallitsevan
tilanteen vuoksi.

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

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 1/2021 osalta päätoimittajana toimi
Johanna Komulainen. Lehdestä 2/2021 lähtien lehden toimitussihteerinä sekä
Pinserit ry:n osalta vastaavana toimittajana toimi Anne Itäsaari. Vuoden kolme
ensimmäistä numeroa julkaistiin myös sähköisenä versiona. Yhdistyksen
edustajana lehden toimitus kunnassa on ollut Anne Itäsaari ja Auli
Haapiainen-Liikanen. Lehden rahastonhoitajana 2/2021 oli Johanna
komulainen ja 3/2021 jälkeen rahastonhoitajana toimi Suomen Snautserikerhon
rahastonhoitaja Katja Koskinen.

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.



Pinserit ry
www.pinserit.fi

LOPUKSI

Vuosi 2021 on ollut poikkeuksellinen jo toista vuotta peräkkäin korona
epidemian vuoksi. Yhdistys on noudattanut valtakunnallisia, alueellisia ja SKL:n
antamia ohjeita järjestäessään vuoden aikana erilaisia koulutuksia ja
tapahtumia. Vuosi on ollut toiminnantäyteinen ja vuoden aikana on tavoitettu
monia pinserin harrastajia.

Pinserit ry kiittää kaikkia aktiivisia luottamushenkilöitä, toimintaan osallistuneita
jäseniä ja yhteistyötahoja.

Pinserit ry:n hallitus


