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Suomeksi lukeaksesi selaa sivulle 13. 

 

Par-Hau nyhetssida 2020 

Styrelsen har under vårens 2020 första möte beslutat att inte låta publicera en fysisk eller digital 

medlemstidning. Medlemstidningen 1/2020 ersätts med en nyhetssida som publiceras på 

föreningens hemsida. Styrelsen diskuterar senare hur medlemstidningen som annars utkommer i 

december kommer att se ut. Nyhetssidan i maj 2020 innehåller följande: 

 

1. Presentation av nya styrelsemedlemmar 

2. Protokollet från årsmötet 8.2.2020 

3. Corona påverkan i föreningen 

4. Sammanfattning av hunddagen 24.4 

5. Bläsnäs hundsimstrand 

6. Sommarutmaning 2020 

7. Höstens verksamhet; kurser, evenemang och MEJÄ-prov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titelbild: ”Lexie på orientering i centrum”. Fotad av Madeleine Björkman. 
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1. Presentation av nya styrelsemedlemmar 

 
Hei!  

 

Olen Iida Rinne, Par-Haun uusi puheenjohtaja. Asun perheeni kanssa Kirjalassa ja harrastan 

aktiivisesti ja monipuolisesti koirien kanssa  

Vanhin koirani, tervueren Kauko, täyttää elokuussa 8 vuotta. Sen kanssa on kilpailtu monessa lajissa 

ja se on suomen tottelevaisuusvalio ja vesipelastusvalio. Palveluskoirapuolella Kauko on kilpaillut 

voittajaluokkaan asti haussa, jäljellä ja etsintäkokeessa. Agilityssä päästiin kolmosluokkaan ja rally-

tokossa olisi seuraavaksi tarkoitus startata mestariluokassa. Myös näyttelyissä ollaan kierretty 

ahkerasti niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja Kaukolla on yli 20 voittajatitteliä ja saman verran 

valionarvoja.  

Tänä vuonna Kauko on jäänyt eläkkeelle kaikkein aktiivisimmista kisaamisesta ja keskitytään 

jatkossa kevyempiin lajeihin. Nyt olemme aloittelemassa samoja lajeja vuoden ikäisen suursnautseri 

Masan kanssa joka asuu puoliksi meillä ja puoliksi toisen omistajansa luona. Pihavahdin virkaa 

toimittaa myös juuri vuoden ikäinen suomenpystykorva Tyyne jonka kanssa ollaan tokoiltu ja 

aloiteltiin agilityä. 
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Hej!  
 

Jag heter Bodil Sjögren och blev invald i parhaus styrelse i år. Till vardags jobbar jag som klasslärare. 

Taxar har så gott som alltid varit en del av mitt liv. Så när jag skaffade min första egna hund var det 

inte svårt att välja ras! 
I vår familj bor nu Anni, Ida och Greta som sätter sprätt på tillvaron:) Anni är en korthårig dvärgtax, 

Greta och Ida är korthåriga kanintaxar. Normala vårar skulle veckosluten ha varit fyllda med 

utställningar och spårprov. Men den här våren har vi spenderat mer tid i naturen än någonsin förr 

med långa promenader i närskogarna.  

 

Min kennel Garden Diggers grundade jag för 8 år sedan. Både Greta och Ida är egna valpar, ivriga 

damer med stark egen vilja.  Kennelverksamheten bedriver jag i mycket liten skala, att föda upp 

valpar är givande men tar mycket tid och energi.  
Jag har ivrigt deltagit i Parhaus kurser i många år och tyckte att det nu skulle vara på tiden att jag 

drog mitt strå till stacken!  

 
 
Hälsningar Bodil 
 

 

 
 

 

 

 



5 
 

 

2. Protokollet från årsmötet 8.2. 2020 

 
Vuosikokouksen pöytäkirja / 

Årsmötets protokoll 
8.2.2020 

 

1 § Kokouksen aloittaminen / Öppnandet av mötet 
Mötet öppnades kl. 18:00 av Tettan Lindqvist.  
 
2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri / Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Fred Sundén och till sekreterare Eva Sjöman. 
 
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötet konstateras lagenligt 
sammankallat och beslutfört 
Sammankallande till årsmöte ska göras minst 2 veckor före mötet. Inbjudan till mötet har 
publicerats i medlemstidningen, som utgavs i december 2019. 20 personer deltog i årsmötet. 
Deltagarlista enligt bilaga. Mötet konstaterades därmed lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
4 § Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes. 
 
5 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa / Val av två protokolljusterare och 
rösträknare 
Gunveig Sundén och Janina Enqvist valdes till protokolljusterare och rösträknare. 
 
6 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto / Styrelsens 
verksamhetsberättelse presenteras och revisorernas utlåtande 
Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande presenterades och 
verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
7 § Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 
tilivelvollisille / Bokslutet fastställs och styrelsen och de redovisningsskyldiga beviljas 
ansvarsfrihet 
Bokslutet har gjorts av Lenas bokföring och visar ett underskott på -2699,04 €. Bokslutet fastställdes 
och styrelsen och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. 
 
8 § Päätetään palkkioista ja kulujen korvauksista / Fastställande av arvoden och reseersättning 
Styrelsemedlemmar och övriga funktionärer har fått km-ersättning samt ersättning för 
telefonsamtal. Ersättningarna har betalats ut enligt skatteverkets tabell. Fastställdes beslut gällande 
arvoden och reseersättning liksom tidigare enligt skattefria ersättningar. 
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9 § Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä määrätään 
jäsenmaksujen suuruus / Fastställande av budgeten och verksamhetsplaner och 
medlemsavgiftens storlek 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften hålls på samma nivå, dvs. 22 € för årsmedlem, 7 € för 
familjemedlemmar och juniorer, samt 5 € i anslutningsavgift. Beslöts att medlemsavgiften bibehålls 
oförändrad dvs. 22 € för årsmedlem, 7 € för familjemedlemmar och juniorer, samt 5 € i 
anslutningsavgift. Skolningsplanen har skötts med köptjänster och detta har det budgeterats för 
även år 2020. Budgeten och verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020 samt för 2020-2024 
godkändes. 
 
10 § Päätetään hallituksen jäsenien lukumäärä / Fastställande av styrelsemedlemmarnas antal 
Styrelsen har bestått av ordförande plus 8 styrelsemedlemmar. Beslöts att hålla 
styrelsemedlemmarnas antal oförändrat.  
 
11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja / Val av styrelsens ordförande 
Iida Rinne föreslogs bli ny ordförande. Förslaget fick understöd och Rinne valdes till ny ordförande. 
 
12 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle / Val av nya styrelsemedlemmar istället för 
de som är i tur av att avgå 
Följande styrelsemedlemmar var i turen att avgå: Siv Holmgren, Marjo Lepistö-Grönroos, Lena 
Lemberg, Denise Ramstedt och Eva Sjöman. 
Följande medlemmar föreslogs: Tettan Lindqvist (16), Lena Lemberg (9), Bodil Sjögren (15), Denise 
Ramstedt (15), Leena Söderholm (8), Siv Holmgren (7) och Eva Sjöman (18). Till styrelsen kunde 
väljas max fem medlemmar, så det skedde en röstning (antalet erhållna röster inom parentes efter 
kandidatens namn). 
Sjöman, Lindqvist (ord. 2019, ny som styrelsemedlem), Sjögren (ny), Ramstedt och Lemberg valdes 
in till styrelsen. Föreslogs att Lindqvist väljs in för ett år, och övriga för två år. Förslaget godkändes.  
 
13 § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä / Val av två 
verksamhetsgranskare och suppleanter för dessa 
Ceborg Karlsson och Cia Holmberg valdes till verksamhetsgranskare och till deras suppleanter Fred 
Sundén och Aya Lundsten. 
 
14 § Valitaan edustajia kenneljärjestöihin / Val av representanter i olika kennelorganisationer 
Mötet valde Iida Rinne, Aya Lundsten, Tettan Lindqvist, Janina Enqvist, Eva Sjöman och som 
suppleant Lena Lemberg. 
 
15 § Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat / Eventuella andra ärenden 
Tettan Lindqvist tackade Terhi Niittyaro-Pettersson under mötet, för att hon aktivt ställt upp för 
föreningen och hjälpt till med bl.a. Flomembers samt arrangerande av kurser och föreläsningar, då 
hon inte hade möjlighet att i årsfesten. 
 
16 § Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas 
Mötet avslutades kl. 18:36. 
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3. Corona påverkan i föreningen 

 

Par-Haus styrelse har under undantagsförhållandet i och 

med coronasituationen beaktat regeringens restriktioner 

och uppmaningar. På grund av dessa har vårens 2020 

samtliga planerade kurser och evenemang tyvärr avbokas. 

Medlemmar har naturligtvis fortfarande haft tillgång till 

och kommer att ha tillgång till träningsplanen. Kom ändå 

fortfarande ihåg att hålla ordentligt med avstånd från 

andra som tränar samtidigt.  

Situationen påverkar också sommaren i och med att Par-

Hau tyvärr inte kommer att ordna den årliga sommar 

match showen. Vi hoppas att situationen blir bättre till 

hösten så att vi kan hålla de planerade kurserna och att ni 

har möjlighet att ta del av det som föreningen har att 

erbjuda. 

 

 

 

4. Sammanfattning av hunddagen 24.4 

 

Den riksomfattande Hunddagen firades igen den 24.4. På grund av omständigheterna ordnade Par-

Hau i år en foto orientering som deltagarna kunde genomföra i egen takt och enligt eget schema 

under ett helt veckoslut. Orienteringen gick ut på att deltagarna följde en utsatt rutt på en karta av 

Pargas centrum och fotograferade sin hund/familj och andra som var med vid utsatta kontroller. 

Efter detta kunde man dela med sig av bilderna på evenemangets egen Facebook sida.  

Evenemanget var mycket uppskattat och lyckat. Många laddade upp fina bilder och ingen (så vitt vi 

vet :D) tappade bort sig. Alla kontroller hittade! 

 

Här är några av deltagarna som skickat in bilder från orienteringen och kontrollerna de hittat. Härliga 

bilder, eller hur? 
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5. Bläsnäs hundsimstrand 

 
 

Foto av Eva Sjöman 

 

Goda nyheter! En officiell 

hundsimstrand vid Bläsnäsudden tas 

i bruk i sommar. Området är utmärkt 

med upplagt staket på båda sidor, 

dock inte tillräckligt för ordentligt 

inhägnad eftersom meningen är att 

hundar bör vara kopplade på 

området.  

 

 

 

Par-Hau har deltagit i ett ministrandtalko för att få bort det mesta skräp och glas innan den tas i 

bruk. Tyvärr är det omöjligt att säga att precis all glas och  

eventuella vassa föremål är helt borta (dessutom kan vattnet kontinuerligt föra med sig mera), så 

alla bör vara medvetna om att användning av stranden sker på eget ansvar! Följ hundsimstrandens 

regler och så hoppas vi att alla ska kunna ha sina fyrbenta vänner och plaska lite mellan varven i 

hettan framöver. 

Hundsimstranden får även ett eget namn som Pargasborna själva har fått föreslå genom att 

kommentera ett inlägg på Pargas Facebook sida. Vad spännande det ska bli, namnförslagen var 

nämligen många och finurliga! 
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6. Sommarutmaning 2020 

 
Par-Haus sommarutmaning! #parhauaktiivikesä #parhauaktivsommar 
 
Coronavåren pausade de flesta hundaktiviteterna och tvingade oss alla att hålla avstånd från 
varandra. Par-Hau UTMANAR därför alla medlemmar att hitta på olika AKTIVERINGS- och 
stimuleringssätt för sina hundar och att därefter dela foton eller filmer på dessa som tips till andra. 
 
Det kan vara frågan om en doftuppgift, olika sökuppgifter, kreativa sätt att ge mat, balansövningar, 
att träna trix eller övrig träning – sätt ingen gräns på fantasin. 
 
LADDA alltså en BILD eller VIDEO på din hund in action till Par-Haus Facebook grupp, till detta 
Facebook evenemang (publiceras inom kort) eller till instagram genom att använda hashtagerna 
#parhauaktiivikesä #parhauaktivsommar 
 
Tillsammans kan vi aktivera våra hundar under sommaren också! Foton och berättelserna kan du 
ladda upp under hela sommaren. Vad spännande det ska bli att se vad allt som vi egentligen kan 
hitta på  ! 
Ha en bra och aktiv hundsommar! 
 

 
Foto av Benita Rosenholm. ”Lorelei apporterar på stugan”. 

 
 
Här är ännu några bra länkar varifrån du kan hitta idéer till aktiviteter och stimulerande uppgifter 
till din hund: 
https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koira-kotona/virikkeistaminen-parantaa-koiran-
elamanlaatua 
https://www.agria.fi/koira/artikkeleita/aktivointi-ja-harrastus/6-tapaa-aktivoida-koiraa/ 
https://www.anicura.se/fakta-och-rad/hund/mental-aktivering-och-stimulans-av-hunden/ 
https://zoometro.se/sa-aktiverar-du-hunden-inomhus/ 
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7. Höstens verksamhet; kurser, evenemang och MEJÄ-

prov 

 

Oj vad tiden går fort. Nu är det bara sommar emellan och därefter drar hösten med tillhörande 

hundverksamhet igång. På grund av rådande omständigheter kan föreningen inte ännu fastställa 

eller ge klartecken för höstens verksamhet. Styrelsen har ändå planerat följande kurser som vi 

hoppas och siktar på att kunna förverkliga: 

- Valplekskola 

- Valpkurs 

- Rally-Toko (framflyttad från våren) 

- Vardagslydnad (framflyttad från våren) 

 

Samtliga kurser börjar inte före hösten och mer info gällande kurserna samt anmälningar följer 

senast en månad före kursstart på Facebook och på hemsidan. 

Det kommer också att ordnas ett MEJÄ prov den 25.8.2020. Mera info om anmälningar och tider 

hittar du i Finska Kennelklubbens eventkalender: 

https://tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi/frmTapahtumakalenteri.aspx?Lang=SWE 

DESSUTOM deltar Par-Hau även i år i Lux Archipelago i november. Tidigare år har varit mycket 

lyckade ljusparader och ser fram emot att delta i år igen. Mera info följer närmare senhösten! 

 

Ha en riktigt skön sommar och kom ihåg att delta i aktiveringsutmaningen ! 

https://tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi/frmTapahtumakalenteri.aspx?Lang=SWE
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Par-Haun uutissivu kevät 2020 

 

Hallitus on kevään 2020 ensimmäisessä kokouksessa päättänyt, ettei fyysistä tai digitaalista 

jäsenlehteä tänä keväänä julkaista. Jäsenlehti 1/2020 korvataan tällä uutissivulla, joka julkaistaan 

yhdistyksen kotisivulla. Yhdistys tiedottaa myöhemmin erikseen jäsenlehden joulunumerosta. 

 

Uutissivu, sisällysluettelo: 

 

1. Hallituksen uusien jäsenten esittely 

2. Pöytäkirja vuosikokouksesta 8.2.2020 

3. Koronan vaikutus yhdistykseen 

4. Koirapäivän ohjelmasta 24.4 

5. Bläsnäsin koirauimaranta 

6. Kesähaaste 2020 

7. Syksyn toiminta; kurssit, tilaisuudet ja MEJÄ-koe 
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1. Hallituksen uusien jäsenten esittely 

 
 
 

Hei!  

 

Olen Iida Rinne, Par-Haun uusi puheenjohtaja. Asun perheeni kanssa Kirjalassa ja harrastan 

aktiivisesti ja monipuolisesti koirien kanssa  

Vanhin koirani, tervueren Kauko, täyttää elokuussa 8 vuotta. Sen kanssa on kilpailtu monessa lajissa 

ja se on suomen tottelevaisuusvalio ja vesipelastusvalio. Palveluskoirapuolella Kauko on kilpaillut 

voittajaluokkaan asti haussa, jäljellä ja etsintäkokeessa. Agilityssä päästiin kolmosluokkaan ja rally-

tokossa olisi seuraavaksi tarkoitus startata mestariluokassa. Myös näyttelyissä ollaan kierretty 

ahkerasti niin Suomessa kuin ulkomaillakin ja Kaukolla on yli 20 voittajatitteliä ja saman verran 

valionarvoja.  

Tänä vuonna Kauko on jäänyt eläkkeelle kaikkein aktiivisimmista kisaamisesta ja keskitytään 

jatkossa kevyempiin lajeihin. Nyt olemme aloittelemassa samoja lajeja vuoden ikäisen suursnautseri 

Masan kanssa joka asuu puoliksi meillä ja puoliksi toisen omistajansa luona. Pihavahdin virkaa 

toimittaa myös juuri vuoden ikäinen suomenpystykorva Tyyne jonka kanssa ollaan tokoiltu ja 

aloiteltiin agilityä. 
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Hej!  

 

Jag heter Bodil Sjögren och blev invald i Par-Haus styrelse i år. Till vardags jobbar jag som klasslärare.  
Taxar har så gott som alltid varit en del av mitt liv. Så när jag skaffade min första egna hund var det 

inte svårt att välja ras!  
I vår familj bor nu Anni, Ida och Greta som sätter sprätt på tillvaron:) Anni är en korthårig dvärgtax, 

Greta och Ida är korthåriga kanintaxar. Normala vårar skulle veckosluten ha varit fyllda med 

utställningar och spårprov. Men den här våren har vi spenderat mer tid i naturen än någonsin förr 

med långa promenader i närskogarna.  
Min kennel Garden Diggers grundade jag för 8 år sedan. Både Greta och Ida är egna valpar, ivriga 

damer med stark egen vilja.  Kennelverksamheten bedriver jag i mycket liten skala, att föda upp 

valpar är givande men tar mycket tid och energi.  
Jag har ivrigt deltagit i Par-Haus kurser i många år och tyckte att det nu skulle vara på tiden att jag 

drog mitt strå till stacken!  

 

 
Hälsningar Bodil 
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2. Pöytäkirja vuosikokouksesta 8.2.2020 
 
       Vuosikokouksen pöytäkirja / 

Årsmötets protokoll 
8.2.2020 

 

     1 § Kokouksen aloittaminen / Öppnandet av mötet 
Mötet öppnades kl. 18:00 av Tettan Lindqvist.  

 
2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri / Val av ordförande och sekreterare för 
mötet 
Till ordförande för mötet valdes Fred Sundén och till sekreterare Eva Sjöman. 
 
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötet konstateras lagenligt 
sammankallat och beslutfört 
Sammankallande till årsmöte ska göras minst 2 veckor före mötet. Inbjudan till mötet har 
publicerats i medlemstidningen, som utgavs i december 2019. 20 personer deltog i årsmötet. 
Deltagarlista enligt bilaga. Mötet konstaterades därmed lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
4 § Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes. 
 
5 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa / Val av två protokolljusterare och 
rösträknare 
Gunveig Sundén och Janina Enqvist valdes till protokolljusterare och rösträknare. 
 
6 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto / Styrelsens 
verksamhetsberättelse presenteras och revisorernas utlåtande 
Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande presenterades och 
verksamhetsberättelsen godkändes. 
 
7 § Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja tilivelvollisille / Bokslutet fastställs och styrelsen och de redovisningsskyldiga beviljas 
ansvarsfrihet 
Bokslutet har gjorts av Lenas bokföring och visar ett underskott på -2699,04 €. Bokslutet 
fastställdes och styrelsen och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet. 
 
8 § Päätetään palkkioista ja kulujen korvauksista / Fastställande av arvoden och reseersättning 
Styrelsemedlemmar och övriga funktionärer har fått km-ersättning samt ersättning för 
telefonsamtal. Ersättningarna har betalats ut enligt skatteverkets tabell. Fastställdes beslut 
gällande arvoden och reseersättning liksom tidigare enligt skattefria ersättningar. 
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9 § Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä määrätään 
jäsenmaksujen suuruus / Fastställande av budgeten och verksamhetsplaner och 
medlemsavgiftens storlek 
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften hålls på samma nivå, dvs. 22 € för årsmedlem, 7 € för 
familjemedlemmar och juniorer, samt 5 € i anslutningsavgift. Beslöts att medlemsavgiften 
bibehålls oförändrad dvs. 22 € för årsmedlem, 7 € för familjemedlemmar och juniorer, samt 5 € 
i anslutningsavgift. Skolningsplanen har skötts med köptjänster och detta har det budgeterats för 
även år 2020. Budgeten och verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2020 samt för 2020-2024 
godkändes. 
 
10 § Päätetään hallituksen jäsenien lukumäärä / Fastställande av styrelsemedlemmarnas antal 
Styrelsen har bestått av ordförande plus 8 styrelsemedlemmar. Beslöts att hålla 
styrelsemedlemmarnas antal oförändrat.  
 
11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja / Val av styrelsens ordförande 
Iida Rinne föreslogs bli ny ordförande. Förslaget fick understöd och Rinne valdes till ny 
ordförande. 
 
12 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle / Val av nya styrelsemedlemmar istället 
för de som är i tur av att avgå 
Följande styrelsemedlemmar var i turen att avgå: Siv Holmgren, Marjo Lepistö-Grönroos, Lena 
Lemberg, Denise Ramstedt och Eva Sjöman. 
Följande medlemmar föreslogs: Tettan Lindqvist (16), Lena Lemberg (9), Bodil Sjögren (15), 
Denise Ramstedt (15), Leena Söderholm (8), Siv Holmgren (7) och Eva Sjöman (18). Till styrelsen 
kunde väljas max fem medlemmar, så det skedde en röstning (antalet erhållna röster inom 
parentes efter kandidatens namn). 
Sjöman, Lindqvist (ord. 2019, ny som styrelsemedlem), Sjögren (ny), Ramstedt och Lemberg 
valdes in till styrelsen. Föreslogs att Lindqvist väljs in för ett år, och övriga för två år. Förslaget 
godkändes.  
 
13 § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä / Val av två 
verksamhetsgranskare och suppleanter för dessa 
Ceborg Karlsson och Cia Holmberg valdes till verksamhetsgranskare och till deras suppleanter 
Fred Sundén och Aya Lundsten. 
 
14 § Valitaan edustajia kenneljärjestöihin / Val av representanter i olika kennelorganisationer 
Mötet valde Iida Rinne, Aya Lundsten, Tettan Lindqvist, Janina Enqvist, Eva Sjöman och som 
suppleant Lena Lemberg. 
 
15 § Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat / Eventuella andra ärenden 
Tettan Lindqvist tackade Terhi Niittyaro-Pettersson under mötet, för att hon aktivt ställt upp för 
föreningen och hjälpt till med bl.a. Flomembers samt arrangerande av kurser och föreläsningar, 
då hon inte hade möjlighet att i årsfesten. 
 
16 § Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas 
Mötet avslutades kl. 18:36. 
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3. Koronan vaikutus yhdistykseen 

 

Par-Haun hallitus on poikkeusoloissa koronatilanteen vuoksi 

huomioinut Suomen hallituksen linjaamat toimenpiteet ja 

kehotukset. Tämän vuoksi kevään 2020 kaikki suunnitellut kurssit 

ja tilaisuudet on valitettavasti jouduttu perumaan.  Jäsenillä on 

toki ollut, ja tulee myös olla mahdollisuus käyttää 

koulutuskenttää. Muista silti vieläkin pitää etäisyys muihin 

kentällä oleviin treenaajiin.  

Tilanne vaikuttaa myös kesään siinä mielessä että Par-Hau ei tänä 

vuonna järjestä jokakesäistä mätsäriä. Toivottavasti 

epidemiatilanne kohenee syksyyn mennessä niin, että pääsemme 

järjestämään suunnitellut kurssit ja yhdistyksen jäsenillä olisi 

mahdollisuus päästä nauttimaan yhdistyksen tarjonnasta. 

 

 

 

 

 

4. Koiranpäivästä 24.4 

 

Valtakunnallista Koiranpäivää juhlittiin taas 24.4. Par-Hau järjesti olosuhteiden takia 

valokuvasuunnistuksen, joka mahdollisti suorittamisen turvallisesti omalla ajalla ja omassa tahdissa 

viikonlopun aikana. Suunnistuksessa osallistujat seurasivat kartalla merkittyä reittiä joka sijaitsi 

Paraisten keskustassa. Reitillä piti ottaa valokuvia koirastaan/seurueesta jokaisella pisteellä, jotka 

löytyivät vihjeistä. Valokuvat toivottiin sen jälkeen jaettavan yhdistyksen FB-tapahtumassa kaikkien 

yhteiseksi iloksi. 

Valokuvasuunnistus keräsi useita osanottajia, ja kommenttien perusteella reitti oli onnistunut ja 

idea hauska. Monet olivat ottaneet hienoja kuvia eikä kukaan (meidän tietääksemme :D) eksynyt. 

Kaikki rastit löydetty! 

 

Täällä on kuvia muutamalta koirapäivän osallistujilta suunnistuksessa. Eikö ole mahtavia kuvia? 
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5. Bläsnäsin koirauimaranta 

 

 

 

      Kuvan on ottanut Eva Sjöman 

 

 

Hyviä uutisia! Virallinen 

koirauimaranta Bläsnäsin 

niemen ulkosyrjälle otetaan 

kesällä käyttöön. Alue on 

merkitty aidalla, mutta ei 

kokonaan aidattu, koirat tulee 

siis pitää kytkettynä.  

 

 

Par-Hau osallistui talkoisiin, jossa muun muassa poimittiin pois suurin osa roskista ja laseista. 

Valitettavasti lasinsirpaleita voi kuitenkin vielä löytyä ja tulla aaltojen mukana lisääkin, joten rannan 

käyttö on jokaisen omalla vastuulla. Noudata koirauimarannan sääntöjä, jotta kaikki viihtyisivät 

rannalla. Näin meidän nelijalkaiset ystävämme saavat tästä lähtien loiskia vedessä kuumina päivinä, 

omalla rannallaan.  

Koirauimaranta saa myös oman nimen - paraislaiset ovat itse saaneet antaa nimiehdotuksia 

Paraisten FB-sivulla. Jännittävää, sillä hyviä nimiehdotuksia on paljon! 
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6. Kesähaaste 2020 

 
Par-Haun kesähaaste! #parhauaktiivikesä #parhauaktivsommar 
 
Koronakevät hiljensi useimmat koiraharrastukset ja pakotti meidät ihmisetkin pitämään etäisyyttä 
toisiimme. Par-Hau HAASTAA siksi jäsenistön keksimään erilaisia AKTIVOINTI- ja 
Virikkeellistämistapoja koiralleen ja sitten jakamaan niistä kuvia tai filminpätkiä vinkiksi muillekin.  
 
Kyse voi olla esimerkiksi haistelutehtävistä, erilaisista etsinnöistä, kekseliäistä ruokintatavoista, 
tasapainoilusta, temppujen opettamisesta tai muusta koulutuksesta - mielikuvituksesi on vain 
rajana. 
 
LATAA siis koirasi KUVA tai VIDEO aktivointipuuhan äärellä Par-Haun ryhmään, FB-tapahtumaan 
(julkaistaan pian) tai Instaan, ja käytä hashtageja #parhauaktiivikesä #parhauaktivsommar 
 
Tehdään yhdessä koirillemme aktiivinen kesä! Kuvia ja kertomuksia voit lisäillä pitkin kesää. Onpa 
jännä kesän mittaan nähdä mitä kaikkia hauskoja aktivointitapoja keksimmekään :) ! 
Hyvää ja aktiivista koirakesää! 
 

 
Kuvan on ottanut Benita Rosenholm. ”Lorelei noutaa mökillä.” 

 
Tässä vielä pari hyvää linkkiä, joista voit lukea lisää koiran aktivoinnista ja virikkeellistämisestä ja 
saada myös ideoita toteutuksiin. 

 
https://www.hankikoira.fi/koiratietoa/koira-kotona/virikkeistaminen-parantaa-koiran-
elamanlaatua 
https://www.agria.fi/koira/artikkeleita/aktivointi-ja-harrastus/6-tapaa-aktivoida-koiraa/ 
https://www.anicura.se/fakta-och-rad/hund/mental-aktivering-och-stimulans-av-hunden/ 
https://zoometro.se/sa-aktiverar-du-hunden-inomhus/ 
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7. Syksyn toiminta; kurssit, tilaisuudet ja MEJÄ-koe 

 

Oi miten nopeasti aika rientää. Nyt on vain kesä välissä ja sitten aloitammekin jo syystoiminnan! 

Epidemiatilanteen epävarmuuden vuoksi vahvistamme kurssit ja muut tapahtumat myöhemmin, 

mutta yhdistyksellä on suunniteltuna ainakin seuraavat kurssit: 

- Pentuleikkikoulu 

- Pentukoulu 

- Rally-Toko (eteenpäin siirretty keväästä) 

- Arkitottis (eteenpäin siirretty keväästä) 

Kurssit alkavat loppukesästä tai syksyn kuluessa. Lisää infoa liittyen kursseista ja niihin liittyvistä 

ilmoittautumisista julkaistaan viimeistään kuukausi ennen kurssien aloitusta Facebookissa ja 

kotisivulla. 

Tämän lisäksi järjestämme MEJÄ-kokeen 25.8.2020. Lisää infoa ilmoittautumisesta ja aikataulusta 

löydät Suomen Kennelliiton tapahtumakalenterista: 

https://tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi/frmTapahtumakalenteri.aspx?Lang=SWE 

SEN LISÄKSI Par-Hau osallistuu marraskuussa tänä vuonna taas Lux Archipelago tapahtumaan. Viime 

vuosien valokulkueet ovat olleet tosi onnistuneita ja hyvällä mielellä menemme mukaan. 

Tapahtumasta lisää infoa myöhemmin syksyllä! 

 

 

Hyvää kesää kaikille koirille ja koiranomistajille. Muistakaa osallistua aktiivisuushaasteeseen :) ! 

https://tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi/frmTapahtumakalenteri.aspx?Lang=SWE

