
1

Par-Hau
1/2016

Medlemstidning
Jäsenlehti



2



3

Tidningen innehåller bl.a. - Lehdessä mm:
Nya hedersmedlemmar        3
Ordförandes spalt           4
Puheenjohtajan palsta        5
Par-Hau 25 år - 25 vuotta        6
Utdelning av förtjänsttecken        8
Aktiva premierdes         8
Uppfödarhörnan Kasvattajanurkkaus       9
Vastaehdollistaminen      14
Föreningens bästa hundar 2015     16
Rauhoittavat signaalit      17
Jäsensihteeriltä Från föreningssekreteraren    17
Kesäkurssit Sommarkurser      21
Nose Work        22
Vid köp av valp       24
Kenttämestarin terveisiet      26
Kurssit keväällä ja kesällä      27
Agilityilta        27
Sammandrag av årsmöte      28
Toimintakertomus       30
Kentällä tapahtuu       34

Årsmötet godkände tre nya
hedersmedlemmar inom föreningen:

Rita NuikkiLena LembergEija Lamsijärvi

Kansi: Skrållan, Cairnterrieri | kuva:Nina Bergman



4

Ordförande har ordet

 Jag vill börja med att minnas Anita Ni-
ittymäki som gått bort. Anita var en                  
omtyckt skolar, alltid glad och omtänk-
sam. Hundar var hennes stora intresse 
och hon ville gärna förmedla sin kun-
skap till våra medlemmar. TACK Anita!!
Föreningen fyller 25 år i år och jubileums-
festen hölls i samband med årsmötet i 
början av året. Årsmötet valde mig igen 
till ordförande så jag vill passa på att 
tacka för förtroendet.

Dagarna ljusnar  och snart har 
vi sommararen här. Föreningens 
mest aktuella uppgifter är följande:                                                                                                                                        
                                 --         Innan sommaren 
skall skolningsplanen göras I ordning (se

närmare info I tidningen om gemensam 
talko) Agility-hindren skall lagas. Även 
denna sommer kommer de tyngsta 
hindren att placeras färdigt på planen. 

Kom ihåg att ni använder dem  på eget 
ansvar! Jag uppmanar er att  inte an-
vände dem förrän ni vet hur det går 
till. Hundarna kan få men för livet om 
det sker en olycka. Kurs I denna sport 
skall ordnas då hindren är färdiga.                                                                                                                                       
----         En av  postlådorna skall  fl yttas in-
vid porten och I den kommer det att fi n-
nas ett häfte. Här kan  du boka träning-
stid på planen, anteckna hur många som 
varit med , skriva om något gått sönder 

och andra  önskemål. Jag  hoppas så 
många som möjligt deltar I föreningens 
verksamhet. Ju fl ere deltagare destu 
trevligare är det att ordna verksamhet.

TREVLIG SOMMAR !!
Tettan

Varsinais-Suomen Kennelpiiri onnitteli kautta Åsa & Ulla Liljeqvist
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Puheenjohtajan palsta

Haluan aluksi muistaa Anita Niittyaron, 
joka oli pätevä ja suosittu kouluttaja. 
Anitalle koirat merkitsivät paljon ja hän 
halusi aina jakaa tietojaan muillekin. Il-
oinen ja lämmin ihminen, jonka panosta 
arvostamme. KIITOS Anita!

Yhdistyksemme täyttää tänä vuonna 
25 vuotta. Tästä johtuen vietettiin juh-
latilaisuutta vuoden alussa pidetyn vu-
osikokouksen yhteydessä. Vuosikokous 

valitsi minut 
taas puheenjo-
htajaksi joten 
haluan tässä 
yhteydessä kiit-
tää luottamuk-
sestanne.

Y h d i s -
t y k s e m m e 
ajankohtaisim-
mat tehtävät:
Ennen kesän 
tuloa on pakko 
saada koulu-
tuskenttämme 
kuntoon (tu-
tustu tässä leh-
dessä mainit

tuihin talkkootilaisuuksiin).
Agility-esteet on saatava kuntoon. 
Tämän kesän aikana painavimmat es-
teet laitetaan valmiiksi kentälle. Muis-
takaa että näitä esteitä käytetään omalla 
vastuulla! Suosittelen teitä käyttämään 
niitä vasta sen jälkeen kun olette tutus-

tuneet niihin. Väärä käyttö voi aiheut-
taa koirille pysyviä vammoja. Tulemme 
järjestämään kurssin näiden esteiden 
käyttämisestä.
 Yksi postilaatikko muutetaan portin vi-
ereen. Laatikossa on vihko, minkä kautta 
voit varata harjoitteluaikaa ja mihin 
voit merkitä osallistujen lukumäärän, 
ilmoittaa mahdollisista vioista ja esittää 
toivomuksia. 

Toivon että teillä on mahdollisuus  osal-
listua yhdistyksen toimintaan ja täten 
myöskin myötävaikuttaa hyvään tulok-
seen ja yhteistyöhön.

MUKAVAA KESÄÄ kaikille!
Tettan
 

Kennel Geijes uppvaktar Par-Hau  genom Aya Lundsten
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Jubileumsfesten fi rades i Sildala 
med c.30 deltagarer. Program-
makarna var igen Duon PetraCia´s 
som höll i trådarna. Kvällen var full 
av trevliga överraskningar. Bland 
annat uppenbarade sig  igen 
“Tuksu” (alias Nana Nordling) samt  
“Pirre”(alias  Nina Isberg) som åren 
tidigare besökt våra  fester.

Eija Lamsijärvi hade gjort den goda maten vi fi ck avnjuta.  En av höjdpunkterna 
var , jubileet till ära, premieringarna. Se närmare på annan plats I tidningen. Dessu-
tom  uppmärksammade föreningen de  medlemmar som   var med och grundade 
föreningen samt dessutom fortsatt vara medlemmar I 25 år.  Dessa tre medlem-
mar fi ck föreningens standard: Kati Engström, Carola Lundqvist och Heidi Ulriksson                                                                                        
Många högljudda skratt  hördes under kvällen som avslutades med dans och över-
rasknings artisten Kaija Koo, alias Essi Söderholm. Tack alla som gjorde festen!

Par-Hau 25 år
 fi rades den 31 mars.

Standard för 25 årigt 
medlemsskap, Kati
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Duo PetraCia´s

Pirre & Tuksu

Kaija Koo alias Essi

Tuksu
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Följande aktiva, under år 2015, premierades:

Anne JärvinenCia HolmbergBodil Sjögren

                                                                                                                                                 
Många medlemmar premier-
ades under jubileumsfesten. 
Representanter från egentliga 
Finlands kenneldistrikt, Åsa 
& Ulla Liljeqvist, deltog i fes-
tligheterna för att även dela 
ut förtjänsttecken i brons. 
Följande personer tilldelades 
bronsmärket: Aya Lundsten, 
Kati Engström och Eija Lamsi-
järvi. Samtliga har varit med och 
utveckla föreningen, varit med-
lemmar i åratal, hållit otaliga 
kurser, ordnat offi  ciella utställn-
ingar ja listan på vad de gjort  
för föreningen tar aldrig slut. Ett 
stort TACK!

 Utdelning av förtjänsttecken!

Fr.v. Kati Engström, Eija Lamsijärvi, Aya Lundsten
samt Åsa & Ulla Liljeqqvist
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Nu är det dags att publicera den andra kennel intervjun.
Vi vill påminna att de är många som inte har svarat ännu! Svara snälla ni så att vi får 
mera att läsa i vår tidning. Det är också intressant att se hur vi olika uppfödare ser på 
vår uppfödning.

Uppfödarhörnan! 

Kasvattajanurkkaus!

Nu är det dags med Maria 
Axos Nuxo  kennel som föder 
upp Lagotton.  En ras som på 
kort tid har blivit rätt stor i vårt 
land. 

Texten är skriven för en tid sedan så idag har det 
fötts 27 valpkullar och 159 valpar på 8 år. 
Nu skall ni njuta av våren och sommaren med era 
hundar! 
Cia & Aya

Nyt on vuorossa toinen kennelhaastattelu.
Haluamme taas muistuttaa että moni on vielä vastaamatta. Nyt töpinäksi että meil-
lä on luettavaa! Eri näkökohdat ovat mielenkiintoisia.  Nyt on vuorossa Maria Axon 
Nuxo kennel joka kasvattaa Lagottoja. Rotu joka lyhyessä ajassa on tullut suosioon. 
Teksti on kirjoitettu hieman aikaa sitten joten nyt on jo syntynyt 27 pentuetta ja 1659 
pentua 8 vuodessa.
Nauttikaa kevästä ja kesästä koirienne kanssa.
Cia & Aya
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1. MITEN KIINNOSTUKSESI KOIRIIN ALKOI?
Olen aina pitänyt koirista ja haaveillut omista. Kävin nuorena ulkoiluttaassa naapuriston 
koiria, haavelin että sitten kun en enä asu vanhempieni kanssa niin hankin oman koiran.

HUR BÖRJADE DITT/ERT HUNDINTRESSE?
Jag drömde under barn- och ungdomen om att få en egen hund. Jag lånade och gick ut med 
andra familjers hundar som bodde i närheten av mitt barndomshem. 

2. SINUN/TEIDÄN ENSIMMÄINEN KOIRA?
21 vuotiaana ostin oman ensimmäisen koiran schäferin - Friday night, Hän oli elämäni 
koira. Hän luki minua kun kirjaa, tiesi mitä ajattelin ja mitä minua painoi.

DIN/ER FÖRSTA HUND?
Min första hund var en schäfer -Friday night. Han var den bästa hund och vän jag någonsin 
sett eller haft.

3. MISTÄ KENNELNIMI KOOSTUU? 
Kennelnimi on Nuxo joka myös on kotitalomme nimi. Se koostuu mieheni ja minun sukuni-
mistä, hänen kahdesta ensimmäisestä kirjaimesta ja minun kahdesta viimeisimmistä
- Nurminen/Axo.

HUR HAR KENNELNAMNET UPPSTÅTT? 
Kennelnamnet är detsamma som namnet på vårt hem. Nuxo består av min mans och mitt 
efternamn, de två första och de två sista bokstäverna - Nurminen/Axo

4. KAUANKO OLET/OLETTE KASVATTANUT JA MONTAKO PENTUETTA ON JO MAAILMALLA?
Kennelimme ensimmäinen lagottopentue syntyi vuonna 2008, pentueita on syntynyt 
tähän mennessä 24 mutta odotamme pentuja syntyvän vielä loppuvuonna 20.

HUR LÄNGE HAR DU/NI FÖTT UPP OCH HUR MÅNGA VALPKULLAR HAR REDAN SETT VÄRLDEN?
Kennelns första valpkull föddes 2008 och efter det har det fötts 23 till. Vi väntar ännu valpar i 
slutet av år 2015. 

5. MITÄ ROTUJA KASVATAT TAI OLET KASVATTANUT? 
Lagotto romagnolo är rasen jag föder upp.Rasen är hemma från   Italien, där används de för 
att söka tryffel, i Finland används den bl.a. för att söka svamp och borttappade människor.

VILKA RASER FÖDER DU UPP ELLER HAR FÖTT UPP? 
Kasvatan Lagotto Romagnolorotuisia koiria. Rotu on kotoisin Italiasta ja siellä niitä käytetään 
tryffelin etsinnässä. Rotua on jalostettu hyvää hajuaistia silmälläpitäen joten ne oppivat myös 
etsimään muita asioita, esim sieniä tai ihmisiä.

6. MITEN SUUNNITTELET JALOSTUSYHDISTELMÄT JA MITEN VALITSET JALOSTUSUROKSEN 
JA NARTUN? MIKÄ ON JALOSTUKSESSA TÄRKEINTÄ JA MISTÄ OLET VALMIS TINKIMÄÄN? 
Kasvateista suuri osa työskentelee koiraavusteisessa toiminnassa sekä vapaehtoistyössä 
että ammattilaisilla vastaanotoilla. Jalostuksessa tavoitteeni on että kasvattini toimisi si-
inä mahdollisimman hyvin. Tästä johtuen koiran luonne on ykkösprioritetti ja tietysti myös 
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terveys, ulkonäöstä olen valmis tinkimään. 
Kun löydän mielenkiintoisen uroksen tarkistan ensin hänen terveystiedot ja sen jälkeen 
hänen suvussa tiedossaolevat esintyneet sairaudet.Olemme siinä mielessä rodussa on-
nellisessa asemassa että olemme Hannes Lohen tutkimusryhmän lempilapsia. Rotua ja 
sen geeniä on tutkittu paljon ja melkein kaikista jalostuskoirista on mydogDNA-passit 

käytössä. 
Jos uros läpäisee terveysvaatimuk-
set niin tapaan uroksen pari kertaa 
eri tilanteissa, mieluiten kotona ja 
muualla, esim näyttelyssä tai ro-
tutapamisessa. Silloin seuraan ja 
tutustun urokseen ja hänen luonte-
seen. On koiria jotka ovat oikein hy-
väluontoisia mutta joiden luonne ei 
kuitenkaan sovi kun ajattelen mi-
nun kasvattieni toimivuutta terapi-
atyössä. Rodussa esintyy arkuutta, 
ne yksilöt hylkään heti, rodussa 
on linjoja tai yksilöitä jotka ovat 
erittäin vilkkaita, niitäkin vältän. 
Agressiivisuus tai kova vahtivietti 
on myös täysin poissuljettuja omi-
naisuuksia. Olen myös yhteydessä 
muihin kasvattajiin ja keskustelen 
uroksien luonteista ja jos niillä on 
niin kyseisen uroksen jälkeläisistä 
ja sisaruksista.
Kun löydän uroksen jonka terveys 
ja luonne ovat hyvät niin mietin 
mille nartulle tämä sopisi, pistän 
ne järjestelmään jolloin näen jos 
löytyy yhteisiä sukulaisia, jos he 
suvultaan sopivat yhteen niin tar-
kastelen heidän MydogDNA-profi-
ilit. On useita vikoja joita voi kantaa 

ja jos kaksi kantajaa yhdistäisi niin tulee geenisairaita, siksi on tärkeätä että esim kihar-
akarvageeni, kertymäsairasgeeni, pentuepilepsiageeni yms kantajia ei yhdistetä. Kun löy-
dän yhdistelmä jotka täyttävät yllämainitut niin odotan juoksua ja astutan.
Jalostusnarttuni ovat läpäisseet terveys ja luonnevaatimukset.

HUR PLANERAS AVELSKOMBINATIONERNA OCH HUR VÄLJS AVELSHANEN OCH TIKEN? VAD ÄR 
VIKTIGAST OCH VAD ÄR DU BEREDD ATT GE VIKA PÅ?
Flera av hundarna som är födda hos oss och många av valpköparna använder/kommer att 
använda hundarna som assistenter antingen i jobbet eller i frivilligt arbete. Därför är det vikti-
gaste hos oss att hundarna som vi använder i avel har bra lynne och hälsa. Jag gör kompro-
misser i frågan om utseende, tex använder jag en tiklinje där endel av avkommarna har öron 
som är lite för sneda och hundar med för hög svans. Jag söker avelshanar med ljus och lykta, 
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när jag hittar en möjlig kandidat kollar jag hans hälsoresultat, höft. armbågs- röntgenresultat, 
knäundersöknings- och ögonspeglingsresultat, om och vad för slags sjukdomar som förekom-
mit i dennes släkt. Vi är privilegierade i rasen i.o.m. att rasen är Hannes Lohes undersöknings-
grupps kelgris. Om hanen får godkänt angående hälsan så träffar jag hunden för att bekanta 
mig med dennes lynne. Jag träffar honom 
helst i hans eget hem samt i främmande 
miljö tex hundutställning eller på en rasträff. 
Då bekantar jag mig med hanens lynne, det 
är många hundägare som upplever att deras 
hund har värdens bästa lynne men det kan 
ändå vara så att detta lynne inte passar när 
jag tänker på att avkommorna ska fungera i 
terapiarbete. Skygga, aggressiva eller hun-
dar med stark vaktinstinkt använder jag ej. 
Det finns lagotton som är väldigt aktiva, dem 
undviker jag också för de orkar ofta inte kon-
centrera sig tillräckligt i terapisituationer. Jag 
diskuterar också med andra uppfödare om 
hanens lynne, om denne har avkommor, vad 
de har för lynnen och om eventuella syskon.
När jag hittar en hane som som har bra hälsa 
och lynne börjar jag fundera på till vilken tik 
denne skulle passa, då sätter jag in dem i 
systemet och kollar om de har några gemen-
samma släktingar. Om släkterna passar ihop 
kontrollerar jag deras MydogDNA-profiler. 
Det finns många fel och sjukdomar som hun-
darna kan bära på. Om man kombinerar två 
bärare av samma fel kan valparna bli sjuka, 
därför är det att alltid kolla DNA-testet fast 
föräldrarna skulle vara friska. Mina avelstikar 
fyller lynne och hälsokraven.
När jag hittar en avelskombination som fyller 
mina krav så väntar jag på löptid.

7. MONTAKO KOIRAA ON TÄLLÄ HETKELLÄ KOTONA.?JÄTÄTKÖ JALOSTUSNARTUT/
UROKSET AINA KOTIIN, SIJOITATKO MYÖS KOIRIA?
Tällä hetkellä meillä on 9 koiraa kotona, 8 lagottoa sekä tyttäreni kiinan harjakoira China 
joka on porukan pomo.
HUR MÅNGA HUNDAR FINNS DET HEMMA JUST NU? BLIR ALLTID AVELSTIKEN/HANHUNDEN 
HEMMA ELLER FINNS DET UTPLACERINGAR? 
För tillfället har vi 9 hundar hemma, 8 lagotton och så min dotters Kinesiska nakenhund China 
som är hela gängets ledare.

8. MITÄ TEET HARRASTAT KOIRIESI KANSSA?
Eniten liikumme metsässä isossa porukassa, käymme myös välillä koirien kanssa Suomen 
karvakavereiden keikoilla lastenkodeissa sekä päiväkodeissa. 
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MAINITSE JOKIN MUISTORIKAS TAPAHTUMA
Meillä astutettiin koiraa kotona, lapset saivat katsoa jos jaksavat olla hiljaa, kaksi lasta istui 
hiirenhiljaa liukumäen päällä, kun homma oli hoidettu toinen lapsi joka on kovasti puutar-
hanhoidosta kiinnostunut sanoi pilke silmäkulmassa - no niin nyt on siemenet istutettu, 
sitten vaan kastelemaan tyttökoiraa niin pentuja kasvaa. Toinen lapsi joka ei aikaisemmin 
ollut tottunut koiriin ja pentuihin vastasi - miten koiria kastellaan? Illalla sitten keskustelti-
in kukista ja mehiläisistä. Tästä on tullut legenda, uroskoiran omistaja muistelee usein että 
siellä Nuxossa kastellaan siemeniä. Oikeastihan meillä ei tietenkään kastella koiria.

VAD HAR DU FÖR FRITIDSINTRESSEN MED DINA HUNDAR?  
Mest strövar vi omkring i skogen i ett större gäng. Vi besöker också barnhem och daghem i 
Finlands lurviga kompisars regi. Med på dessa besök kommer ibland också valparna om de 
är i passande ålder. De får komma med och brukar vara de mest väntade. De vuxna hunda-
rna är testade och har egna ”pass” med bild på att de har genomgått testet. Testet görs i ett 
ålderdomshem, det är samma åldringar som brukar sitta i vardagsrummet och se hur hunden 
reagerar, de möter en person i rullstol och en med rollator, de möter en kärra med kärl som 
tappas på golvet, det tappas hundgodis på golvet som hunden inte får röra, de får åka invahiss 
och gå i anstalttrappor. I anstalten möter de också barn som leker och stojar, hunden får poäng 
för varje skede. Några av dessa åldringar är riktiga proffs på att se vilka hundar som passar för 
vilken verksamhet.
NÄMN NÅGOT MINNESRIKT SOM DU VILL DELA MED DEJ.
Jag jobbar med barn som har brokiga bakgrund av olika slag. Jag får regelbunden handledn-
ing av en barnpsykiater som hjälper mig att tala om jobbiga saker genom hundarna. En gång 
var ett av barnen med på förlossningen, det var en hund som var förstföderska, jag assisterade 
mamman, hjälpte valparna att komma igång med amningen.  Då funderade barnet på hur vi 
ska hjälpa tiken att veta hur hon ska sköta sina barn, att hon ska bli en bättre mamma. Sen 
var hen väldigt mån om att följa med hur hon klarar sig. Barnen läser läxor och Kalle Anka för 
valparna. Ett barn älskar Kalle Anka och i fjol döptes många valpar efter figurer i tidningen. I 
K-kullen finns Kalle Anka, Kicki Anka, Klarabella, Klasse Knegg, Kajsa Anka,Knatte Anka.   

9. MIKÄ ON VAIKEINTA/HELPOINTA KASVATTAJANA OLEMISESSA?
On välillä vaikeata kertoa ja selittää millaista on olla lagoton omistaja, miten pentua pitää 
kasvattaa, miten se on yhtä tärkeätä asettaa pennuille rajoja kun antaa rakkautta, välillä 
on vaikeata kuunnella, arvioida ja valita mitkä perheet olisivat sopivia koteja pennuille. 
Lagotton suloinen
VAD ÄR SVÅRAST/LÄTTAST SOM UPPFÖDARE?
Att kunna förklara för blivande hundägare att det är lika viktigt att sätta gränser för valpen som 
att ge den kärlek. Att kunna lyssna

10. JOS SAISIT KASVATTAJANA KÄÄNTÄÄ AIKAA TAAKSEPÄIN, MITÄ TEKISIT ERI TAVALLA?
OM DU SOM UPPFÖDARE SKULLE FÅ VRIDA TIDEN BAKÅT, VAD SKULLE DU GÖRA PÅ ANNAT 
SÄTT?

11. MITÄ ODOTAT TULEVAISUUDELTA JA MIKÄ TAVOITTEESI KASVATTAJANA?
Tavoitteeni on että pystyn jalostamaan vielä parempia lagottoja jotka ovat terveitä erino-
maisia hyväluonteisia kotikoiria. Tavoitteeni on että ne myös tekevät työtä vapaehtoisina 
tai ammattilaisten työpareina, silloin koira toimii hoidollisten menetelmien tukena. Toivon 
että vielä useampi toimii kouluissa erityisluokissa, lukukoirina, terapeuttien vastaanotoilla 
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ja laitoksissa.
Itse opiskelen tällä hetkellä kahta aihetta, Sukokan kasvattajaakatemiaa sekä Alfa part-
nersin Eläinavusteista valmentajakoulutusta. Molemmat ovat erittäin mielenkiintoisia ja 
opettavaisia. Tulevaisuudessa uskon että nämä auttavat minua valitsemaan vielä parem-
pia yhdistelmiä. 

HUR SER FRAMTIDEN UT OCH VAD ÄR DITT MÅL SOM UPPFÖDARE?
Mitt mål är att föda upp lagotton som är friska bra familjehundar med utmärkta lynnen, som är 
duktiga som assistenter för såväl frivilliga som arbetspartners till bl.a terapeuter på olika sätt. I 
endel av mottagningarna fungerar hundarna som stöd eller tillägg till vårdmetoden. Jag hop-
pas att ännu flera av mina hundar i framtiden jobbar med bl.a. läkare, psykologer, terapeuter 
på mottagningar, på anstalter och i skolor.
Jag går just nu i två olika skolningar, den ena är Sukokas kasvattaja-akatemia och den andra är 
Alfa partners Eläinavusteinen valmentajakoulutus. Båda är mycket lärorika och intressanta och 
jag tror att jag lär mig mycket mer om såväl val av avelskombinationer som om hur jag bättre 
ska jobba med hundarna som assistenter i arbetet med barn och unga.

Onko koirallasi ohitusongelmia? Pelkääkö 
koirasi muita koiria tai kiihtyykö se liikaa niitä 
nähdessään? Ratkaisu ongelmaan voi löytyä 
ns. vastaehdollistamisesta. 

VASTAEHDOLLISTAMINEN
Vastaehdollistaminen tarkoittaa sitä, että koi-
ralle opetetaan uusi käyttäytymismalli entis-
en sijaan. Kyseessä on tavallisesti jokin ärsyke 
(toinen koira, pyöräilija, tms) , joka aiheuttaa 
koiralle kiihtymystä, liitetäänkin nyt koiran 
mielessä kivaan asiaan, eli herkkuun. 

Esimerkkitapauksessa käsitellään tilannetta, 
että koirasi reaktio muita koiria kohtaan on 
häiritsevä ja haluat muuttaa sitä. Vastaehdol-
listamista voit tällöin alkaa harjoitella niin, 
että palkitset koirasi aina kun se näkee toisen 
koiran.

Huomaa, että aluksi teidän täytyy harjoitella 
vastaehdollistamista niin kaukaa, että koirasi 

VASTAEHDOLLISTAMINEN – ratkaisu 
ohitusongelmiin tai muihin käytöshäiriöihin?

voi katsoa toista koiraa reagoimatta tai hyvin 
pienellä reaktiolla. Hyvä mittari koiran mieli-
alasta on, että koiran täytyy pystyä syömään! 
Jos se ei pysty, olette liian lähellä ja tehtävä 
on sille liian vaikea. Helpota tällöin harjoitus-
ta. Muista, että se mitä tapahtuu, se vahvis-
tuu – jos koirasi pääsee rähähtämään toiselle 
koiralle, se rähähtää helpommin seuraavalla 
kerralla.
Kun koira selviää tehtävästä pitemmän väli-
matkan päästä, voi välimatkaa pikkuhiljaa 
lyhentää. Hakeudu myös erilaisiin paikkoihin 
harjoittelemaan, jotta käytösmalli yleistyy. 

Harjoitustapahtuman voisi ketjuttaa niin, 
että 1. koirasi näkee toisen koiran - > 2. 
klikkerin naksautus tai the kehusana - >  3. 
palkkio. Palkkion antamisen suunta kannat-
taa mahdollisuuksien mukaan yrittää harkita 
niin, että palkkio tulee siitä suunnasta, josta 
ärsykekin. Tällöin koirasi näkee toisen koiran 
ja samalla sen suu täyttyy ihanista herkuista, 
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Fin talko-anda i gruppen

jolloin asiat yhdistyvät koirasi mielessä hel-
pommin. On tärkeää, että koirasi yhdistää 
namien saamisen nimenomaan vieraaseen 
koiraan.  Herkkupalojen on etenkin alku-
vaiheessa virrattava koirasi suuhun tasaisena 
”nauhana” niin kauan kuin toinen koira on 
näköpiirissä – eli toista vaiheita 1,2 ja 3.
Vieraista koirista alkaa onnistuneiden har-
joitusten myötä tulla koirallesi merkki siitä, 
että pian seuraa palkinto ja koirasi alkaa 
niissä tilanteissa tarjota sinulle kontaktia 
herkkupalojen toivossa.

HERKULLISET PALKKIOT
Jotta koulutus onnistuisi, pitää koiran palk-
kioinnin olla kohdallaan. Ei sitä ihminenkään 
ilman palkkaa töitä viitsi tehdä. Palkkion 
tulee olla sellainen, että koiran mielestä on 
kannattavaa toimia ehdotetulla tavalla. Kan-
nattaa muistaa, että koira itse määrittelee 
palkkion herkullisuuden. Jos palkkio ei ole 
koirasi mielestä riittävän hyvä, niin se ei toimi 
palkkiona – eikä koira opi. Lihapullat, nakit 

ja juustot toimivat useimmilla koirilla, mutta 
suolaisuutensa ja ravintoköyhyytensä vuoksi 
niitä ei voi suositella jatkuvaan käyttöön. Voit 
keittää vaikkapa kieltä, sydäntä tai maksaa, ja 
paloitella pieniksi makupaloiksi. 

Joskus kuulee ihmisten kertovan, että oma 
koira on nirso ja ettei se kerta kaikkiaan 
syö ulkona. Tällöin voit harkita ruuan arvot-
tamista uudelleen, eli jokapäiväisen kupista 
”ilmaiseksi” tarjotun ruuan sijaan voit tarjota 
koiran ateriat kokonaan tai suurimmaksi os-

aksi vastineeksi tehdystä työstä 
ja tehtävissä onnistumisista. 
Saattaa mennä päivä tai pari, 
mutta jossain vaiheessa ruoka 
alkaa terveelle koiralle ulkon-
akin maistua ja se alkaa tavoitel-
la sitä. Pieni paasto ei haittaa, 
saattavat ne urokset paastota 
joskus itsestäänkin, jos on iha-
nia juoksunarttuja nurkilla.

PALKKIOINNIN AJOITUS ON 
TÄRKEÄÄ 
Palkkion on tultava mahdol-
lisimman nopeasti kun koira 
toimii oikein, lähes samalla 
sekunnilla. Nimittäin se asia 
vahvistuu, mitä koira tekee 
palkan saadessaan. Joskus me 
ihmiset olemme auttamatto-
man hitaita ja myöhästymme, ja 
koira tekeekin jo jotain muuta, 
ennen kuin palkkamme ehtii 
perille. Hups, vahvistimme 
väärää asiaa.

Tähän auttaa ns ehdollinen vahviste, eli ni-
menomainen kehusana tai klikkerin nak-
sautus, joiden jälkeen koira tietää aina saa-
vansa herkkua. Kehusanan tai naksautuksen 
jälkeen meillä tumpeloilla ihmisillä on hetki 
aikaa kaivella herkku taskustamme, mutta 
pitkää viivettä ei tällöinkään saa tulla. 
Kun tilanne on koiralle uusi tai muuten 
vaikea, tulee myös vahvistetiheyden olla 
nopea. Nopea vahvistetiheys tarkoittaa sitä, 
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että koira saa palkan muutaman sekunnin 
välein. Hitaammalla vahvistetiheydellä ehtii 
koiran keskittyminen herpaantua. Kun koira 
on hoksannut mistä on kyse ja oppinut asian, 
voidaan palkkioiden määrää pudottaa.

Voiko sitten jossain vaiheessa kun koira on 
täysin oppinut lopettaa herkkujen mukana 
kantamisen?
Valitettavasti ei voi, tai ei kannata. Nimittäin 
opittukin käytös voi sammua, jos se ei ole 
enää koiralle kannattavaa. Käytös pysyy yllä 
vain, jos sitä vahvistetaan riittävän usein. Opi-
tun taidon ylläpitoon riittää kuitenkin satun-
nainen palkkiointi, namiautomaatiksi ei kan-
nata ryhtyä.
 (Huom! Voi koiraa palkita muillakin keinoin 
kuin nameilla, mutta ei niistä nyt tässä teks-
tissä).

JA SITTEN HARJOITTELEMAAN!
Pelkkä oppi ei tietenkään riitä, vaan sen jäl-
keen tarvitaan paljon kärsivällisyyttä, sitkeyt-
tä, kekseliäisyyttä ja malttia harjoittelussa, 
niin onnistuneiden toistojen myötä alkaa 
muutoksia koiran käytöksessä näkyä. 
Ja jos ei ala, niin jokin on pielessä:  tarkista sil-
loin palkkioiden soveltuvuus, että ne todella 
ovat tavoittelemisen arvoisia, palkkion ajoi-
tus sekä helpota harjoituksia ja eikun uudel-
leen nenä tuulta päin harjoittelemaan!

Kirjoittanut 
Terhi Niittyaro-Pettersson
(perustuu Par-Haun Kontrolliluentoon 
11/2016, luennoitsijana Katja Silander, Turun 
Murre)

Agility: Magical Joy Quicksilver´s dream “Sofie” om. Pia Viljamaa
Toko: Demzina´s Blue Ace “Hinto” om. Heli Piirainen
Näyttely koira / utställningshund: Gwaihir´s Qiana Belle “Lilli”
om. Essi Söderholm

Föreningens bästa hundar år 2015
Yhdistyksen parhaat koirat vuonna 2015

Bordercollie
“Sofie” 

Bordercollie
“Hinto”

Löwchen
“Lilli”
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Arkielämässä
Koirien kieli on enim-
mäkseen ruumiinkieltä. 
Koiralle voi ihmisen sa-
noja ja käskyjä opettaa, 
ja koira niitä vuosien 
myötä automaattisesti 
oppiikin. Mutta  koira 
ei automaattisesti ym-
märrä sanojamme. Koira 
lukee meistäkin kehom-
me kieltä ensisijaisesti, 
se on koiran kieli.
Koirat käyttävät viestimiseen paljolti 
signaaleja. Pääosa signaaleista on ns 
Rauhoittavia Signaaleja. Se johtuu siitä, 
että koira on tutkimustenkin mukaan 
hyvin rauhaa rakastava eläin. Se välttää 

Kirjoittanut: Elina Vahtera

Rauhoittavat signaalit

viimeiseen asti konflikteja näyttämällä 
rauhoittavia signaaleja toisille koirille ja 
meille ihmisille. Laumaeläimen ei kan-
nata joutua konfliktiin, koska siinä on 
loukkaantumisen riski,  joka taas johtaa 
siihen, että voi jäädä laumastaan jälkeen. 



18



19



20

Signaaleja on eri voimakkuuksia riip-
puen siitä, miten suuri uhka on kysy-
myksessä. Lievimmät signaalit ovat 
lähinnä arkipäivän  keskustelua ja asioi-
den sopimista koirakumppaneiden ja 
meidän ihmisten kanssa. Niissä uhan 
tuntu on vähäinen.
Lievimpiä signaaleja on esim. silmien 
siristäminen, katseen kääntö, nopea kie-
len lipaisu,  pään kääntö, haukottelu.  Ni-
illä koira haluaa kertoa meille tai toiselle 
koiralle esim. että ”tarvitsen vähän tilaa, 
olet liian lähellä, ole kiltti älä kumarra 
päälleni, miksi tuijotat min-
ua, anteeksi, mutta meni-
sin tästä nyt ohi enkä halua 
häiritä sinua sillä…”
Kun mennään astetta vah-
vempiin signaaleihin, niissä 
on jo konfliktin uhkaa enem-
män. Siksi rauhoittavat sig-
naalitkin ovat voimakkaam-
pia. Näihin kuuluu mm. 
selän tai kyljen kääntämin-
en, pois lähteminen, hitaasti 
liikkuminen, hitaasti maa-
han meno, kaartaminen, 
maan haistelu, väliin meno 
ja  nuuskiminen, tassun 
nosto, hännän heilutus (joka 
on erinäköinen kuin iloinen 
heilutus).
Kaikkein voimakkaimmiksi 
signaaleiksi luetaan esim. 
jäykistyminen, tuijottamin-
en, irvistys ja murina, ja jos 
ne eivät auta, seuraa hyökkääminen 
ja  näykkiminen.  Jos vastapuoli ei vielä 
tässä vaiheessa reagoi, koira toden-
näköisesti puree. 
Kannattaa siis muistaa, että murina on 
myös rauhoittava signaali. Sen tarkoitus 
on lisätä etäisyyttä. Tilan lisääntyminen 

yleensä jo itsessään helpottaa tilannetta.
Me pystymme oppimaan koiran sig-
naaleja tarkkailemalla omia ja toisten 
koiria eri tilanteissa. Kun opimme niitä, 
pystymme reagoimaan niihin. Kun rea-
goimme niihin, ei väärinymmärryksiä 
satu, ainakaan niin paljon. Silloin myös 
koiran luottamus meihin kasvaa ja suhde 
paranee. 
Pystymme myös vastaamaan signaalei-
hin ainakin jossain määrin. Esimerkiksi 
pään kääntö, silmien kääntö, haukottelu, 
kaartaen liikkuminen, väliin meno, nämä 

kaikki ovat esimerkkejä signaaleista joilla 
voimme puhua koirallemme. 
Yhtenä esimerkkinä väliin meno, joka on 
hyvä signaali jos vaikka kotona on use-
ampi koira. Ahtaissa paikoissa ja ohitusti-
lanteissa voi mennä koirien väliin seiso-
maan, niin ohitus käy rauhallisesti.
Arkitilanteessa koira rauhoittelee 
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mm. meitä, toisia koiria, esineitä, toi-
sia eläimiä. Kotona koira voi näyttää 
rauhoittavia signaaleja jos on esim. liian 
ahdasta, jos ihminen kulkee nopeasti 
ja tomerasti, on kiireinen, on vihainen, 
koirakaveri on liian lähellä. Eli monessa 
eri tilanteessa, koska se on koiran tapa 
”puhua”.
Me voimme reagoida tilanteisiin, kun 
huomaamme, että koira rauhoittelee 
vaikka meitä. Voimme esim. mennä 
kauemmas, käyttäytyä rauhallisemmin, 
kääntää katseemme pois, haukoitella. 
Näillä tavoilla kerromme koirallemme, 
että ei ole mitään hätää, kaikki on hyvin. 
Jos koira vaikka koulutustilanteessa 
rauhoittele omistajaansa, omistajan 
kannattaa pysähtyä ja miettiä mitä 
koira mahdollisesti koittaa rauhoitella. 
Puhuuko omistaja liian kovaa tai vihais-
esti, kääntyykö yli, tuijottaako koiraansa, 
säheltääkö ja hyörii itse, nykiikö rem-
mistä. Jos koira kokee omistajansa jo-
tenkin uhkaavaksi (tämä ei välttämättä 

tarkoita, että koira pelkää omistajaansa, 
mutta kuitenkin koiran tulkitsemana 
ihminen käyttäytyy uhkaavasti), koiran 
stressitasot nousevat ja oppiminen 
hidastuu. Siinä tilanteessa, koira ei pysty 
erittelemään, mitä siltä sillä hetkellä vaa-
ditaan. Oppimista ei tapahdu eikä luot-
tamus  tässä tilanteessa kasva, päinvas-
toin se vähenee.
On koiria, jotka eivät valitettavasti osaa 
omaa kieltään kovin hyvin. Syy voi olla 
ankea pentuaika ilman kunnollista so-
siaalistamista. Voi olla, että ihminen on 
jopa rankaissut koiraansa signaalien 
käytöstä. Juuri esim. murina saattaa 
herättää ihmisessä suuria tunteita ja 
koiraa rankaistaan siitä. Jos koiraa rankai-
see signaalien käytöstä, se voi  johtaa 
siihen, että koira ei enää uskalla käyttää 
signaaleja. Silloin meillä on arvaamaton 
koira, joka reagoi suoraan ilman varoi-
tusta.

MUISTA PAR-HAUN KIVAT KESÄKURSSIT!
KOM IHÅG DE TREVLIGA SOMMARKURSERNA!
Togoagi (arkitaitoja) alk 9.6.

Pallopaimennus / Bollvallning alk. 14.6.

Agilitykurssi tulossa! Seuraa ilmoituksia!
Agilitykurs på kommande! Följ med annonserna!

Lue lisää kursseista yhdistyksen kotisivulta www.parhau.com !
Läs mera om kurser på föreningens hemsida !
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Kursen ordnades i samarbete med Axx-
ell och fylldes snabbt så alla inte rymdes 
med. Mycket omtyckt  var Anna Loimi-
ranta som drog kursen . Första kvällen 
var det  föreläsning och lördag-söndag 
genomfördes praktiska övningar. Hun-
darna klarade övningarna otroligt bra 
och många roliga stunder delade vi un-
der dessa dagar.

Nose Work 
kurs
18-20.3.
i Pjukala.

Hej matte jag räcks  nog dit där doft-
erna finns fast jag är liten!

Vad gör du här, Anna och stör mig.Så här trevligt kan vi ha tillsammans!
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CIB, CIE, FI & EE & RU MVA, FI TVA, FI KTVA-FS, FI VPVA, RKFV-10, EEV-11, HeW-14, BH JK3 
Sterling iDare to Touch “Falco”

9.4.2008 - 5.1.2016
Ennätit antaa jo niin paljon turhan lyhyeksi jääneen elämänmatkasi aikana, joka päättyi päätökseen 
jättää riskialtis ja kivulias molemminpuolinen peräsuolityrä leikkaamatta. Rakas Falco, sinun vaivasi 
ovat ohi, minulla suuri ikävän tuska kannettavana. Kiitos elämästäsi, kiitos opeistasi, kiitos uusista 
asioista joita toit elämääni. Kuljet aina muistoissani. 
 
Ikävöiden Heli ja tyttärenpoikasi Hinto

Ti–fre/pe 8-17, el. enl. överrensk./tai sop.mukaan
www.jbrengasjatarvike.fi

JB rengas ja tarvike
Däck- och fälgförsäljning/-arbete
Rengas- ja vannemyynti/-työt
Finnängsv./Finnängint. 19 ✆ 040 589 1123

JB rengas ja tarvike_2x50.ai   1   2.10.2015   8:40:44
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I sambans med vår uppfödarhörna och 
våra kennelintervjuer tänkte jag att de 
kan vara på sin plats att informera om 
Finska Kennelklubbens förnyade avtals-
blanketter.

Kennelklubben www.kennelliitto.fi  
har förnyat alla sina avtal som trädde 
i kraft 1.3.2016. Köpeavtalet, foder-
värdsavtalen, avtalen om överlåtelse 
av avelsrätt, betäckningsavtalet och 
avbetalningsavtalet har blivit förn-
yade tillsammans med konsument-
myndigheterna. Avtalen är i enlighet 
med konsumentskyddslagen och är rim-
liga för båda parterna. Bekanta er gärna 
med dem innan ni köper er valp.

Aya Lundsten Kennel Geijes  | Foto: Oliwer Bäcklund

V i d  k ö p  a v  v a l p

Svenska: http://www.kennelliitto.fi /sv/kennelklubben/blanketter-och- regler/avtal
Suomeksi: http://www.kennelliitto.fi /kennelliitto/lomakkeet-ja- saannot/sopimukset

Det är viktigt att man minns det här i 
samband med att man köper sin valp. 
Man kan i den situationen nästan gå 
med på vad som helst men man skall 
komma ihåg att hunden blir som en 
familjemedlem och man skall se till att 
alla överenskommelser görs på blan-
ketter att man inte går med på någon-
ting man kan ångra i ett senare tillfälle. 
Muntliga eller skriftliga avtal som inte 
är gjorda på Kennelklubbens blanketter 
skall man inte godkänna. Ta gärna reda 
på hur andra uppfödare inom samma ras 
gör och även andra rasers uppfödare. Se 
också till att din uppfödare har tid att ge 
stöd under hundens alla levnadsår i sköt-
sel och uppfostran. De här stöden ändras 
markant mellan valp och den åldrande 
hunden. Uppfödaren som säger att den 
har inga sjukdomar eller problem på sina 

uppfödningar lurar både sej själv och 
sina valpköpare. Hundar är levande in-
divider och de får precis som människan 
olika sjukdomar med eller utan ärftligt 
påbrå.

Vi har också i Finland ett unikt avelspro-
gram/registreringsprogram på nätet:

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx?FCI=0

(enkelt att hitta skriv bara in koiranet som 
sökord). Här kan man sätta in sin ras man 
har tänkt på och söka upp uppfödarna 
kolla hur de har gjort sina valpkullar, hur 
många valpkullar/tik, hur många valp-
kullar/år osv. Här hittar man all data på 
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hälsoundersökningar mm. Finland är 
redan långt på väg med den linjen att 
vi skall föda upp möjligast friska hundar 
och därför är allt detta helt öppet för 
almänheten. När man kommer under-
fund med det här programmet blir det 
jätte intressant och lärorikt för var och en 
att undersöka. Jag personligen har varit 
intresserad av stamtavlor sedan liten 

fl icka och dagens olika dataprogram är 
rena lyxen när man jämför med mina 
gamla blädderböcker som var skrivna 
för hand och stamtavlan av en hund 
tog upp hela bordet. Alla dagar lär man 
sej någonting nytt i hundvärlden, ett liv 
utan hundar skulle vara mycket tomt.

KOIRAHIERONTA  
 myös kotikäynnit  
 
 
 
 

koirapalvelupetrakiuru@gmail.com 

ajanvaraus ja myynti 
      p.040-572 13 02 

KoiraPalvelu  
                 Petra Kiuru 

TRIMMAUKSET 
näyttelyyn sekä kotikoirille 

jälleenmyyjä 

pieneläinhoitaja 
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Yhdistyksen koulutuskentän kunnostukseen 
panostetaan tänä keväänä vähän riuskem-
min. Kenttää Kalkkitielle rajaava kumpu 
on ollut murheenkryyni jo pitkään. Kesän 
edetessä pidemmälle on se ollut rumien 
rikkaruohojen ja putkikasvien valtaama. Tänä 
keväänä kummulle levitetään hakekatetta 
rikkaruohoja estämään.
Kenttä rajataan autonrenkailla, joihin os-

aan tehdään istutuksia kentän käyttäjien 
silmäniloksi. Jos jollain on intoa ja halua osal-
listua kukkaistutusten hoitoon, niin apukädet 
otetaan kiitollisena vastaan! Voit hoitaa vaik-
ka omaa nimikkokukkapenkkiäsi !
Kentällä on paljon roskapuustoa, jota tu-
lemme kaatamaan sekä lisäksi – mikäli yh-
distyksen rahatilanne sallii – tuomme kentälle 
lisää hiekkaa. Kentän kunnostaminen nielee 
paljon rahaa ja niinpä jos sinulla on tiedossa, 
vaikkapa pienempikin mahdollinen spon-
soroija taikka joku jonka kautta esimerkiksi 
hiekkaa olisi edullisesti saatavilla, niin tietosi 
ja vinkkisi on kullanarvoinen! Laita tiedot si-
inä tapauksessa minulle sähköpostilla, osoite 
löytyy alta.
Laita sähköpostilla viestiä siinäkin tapauk-
sessa, että sinulla on toiveita tai ehdotuksia 
kentän suhteen!
Toivoisin, että mahdollisimman moni pää-
sisi 19.5 kenttätalkoisiin. Mitä enemmän 
porukkaa, niin sitä nopeammin saamme asiat 

valmiiksi. Talkoista viikon päästä yhdistys 
järjestää samalla kentällä mätsärit ja on kiva 
esitellä kenttä silloin hienossa juhlakunnossa! 
Vielä pari sanaa kentän agilityesteistä. Vaikka 
ne hienot onkin, niin sää ja ajan hammas on 
niihin hieman purrut. Monen mielestä var-
maan paras uutinen on, että ne kunnostetaan 
nyt keväällä, jonka jälkeen ne sijoitetaan taas 
jäsenten käyttöön kentälle, jolloin niillä on 

mahdollisuus oma-
toimisestikin treenata. 
Katso kentän vapaat illat 
kenttäkalenterista, tai 
kysele vaikka Facebook-
issa. Myös agi-kursseja 
on tulossa kesän aikana!

Kentälle portin lähe-
isyyteen sijoitetaan 
myös lokikirja, johon 
toivon, että kentän käyt-
täjät jättäisivät puumer-
kkinsä kentällä käy-
tyään. Siten pystymme 
hahmottamaan kentän 
käyttöastetta ja lisäksi, 
jos kentällä tapahtuu jo-

tain, niin tiedämme senkin milloin paikat on 
viimeksi ollut kunnossa.
Lokikirja ei ole vielä paikallaan, siitä ilmoitel-
laan sitten erikseen FB:ssä ja kotisivuilla 
Jos sinulla ei ole kentän koodia ja haluaisit 
mennä kentälle treenaamaan, niin laita viesti 
meilillä tai FB:ssä minulle tai Terhi Niittyaro-
Petterssonille. Toivoisin kovasti, että kaikki 
kentän käyttäjät kantaisivat kortensa kekoon 
ja pitäisivät kentästä huolta kuin omastaan, 
niin meillä on siinä tapauksessa siisti, hieno ja 
turvallinen koulutuskenttä!

Kenttäterveisin

Petra, Kenttämestari

petrakiuru@gmail.com

KENTTÄMESTARIN 
TERVEISET
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Par-haun kevään ja kesän kursseja
Maanantaisin 
Rally-tokokurssi 18.4-23.5 klo 18-21.00, jatkuu ryhmän
omatoimisena harjoitteluna.
Tiistaisin
Arkitokoa 19.4-7.6 klo 18.45-19.45
Pallopaimennuskurssi 14.6-12.7 alkaen klo 17.30-->
Keskiviikkoisin
Omatoimiharjoittelua kentällä
Torstaisin
Pentukurssi 14.4-19.5 klo 18.30
Aito TokoAgi kurssi 9.6-7.7 klo 18.30-19.30
 
19.5 kenttätalkoot klo 18.00. Kaikki mukaan!!!!
25.5 JUHLA MATCH-SHOW. Kaikki mukaan!!!
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Sammandrag av årsmötet:  

Aika 30.1.2016 klo 17.30 

Paikka: Sildala-Bergvalla seurantalo

  

-- Toimintakertomus ja tlintarkastajien lausunto 
Puheenjohtaja Tetan Lindqvist esiteli hallituksen toimintakertomuksen kohta kohdalta.  

 Terhi Niityaro-Petersson huomaut yhdistyksen kirjavaraston löytyvän listatuna 

jäsenlehden lisäksi myös yhdistyksen kotsivuilla 

 Fred Sundén huomaut, etä MEJÄ –kokeen vetämiseen osallistui Fred ja Gunveig 

Sundénin lisäksi tosiasiassa myös Eija Lamsijärvi ja Göran Henriksson.  

Kuultin tlintarkastajien lausunto.

Eija Lamsijärvi esiteli tlinpäätöksen. 

Keskustelua yhdistyksen jäsenlehden hinnan kustannusten noususta.  Eija Lamsijärvi kertoi, 

etä hinnannousua selitää osaltaan se seikka, etä kustannuksiin oli menneenä vuonna 

lasketu mukaan posttuskustannukset. Sekä lisäksi lehden taitotyön kallistuminen. 

 

-- Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 

Tilinpäätös vahvistetin ja hallitukselle myönnetin vastuuvapaus. 

 

-- Päätetin alkavan vuoden palkkioista ja kulujen korvauksista 
Hyväksytin hallituksen esitys: kilometrikorvaus 0,40€/ km sekä puhelinkulut eritelyn 

mukaan.  

-- Toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksut vuodelle 2016 
Käsiteltin ja hyväksytin hallituksen laatma toimintasuunnitelma. 

Käsiteltin ja hyväksytin hallituksen laatma talousarvio. 

Jäsenmaksujen suuruudesta päätetin seuraavaa: 

Jäsenmaksu 20 euroa.   

Perhe- ja nuorisojäsen 5 euroa. 

-- Hallituksen jäsenien lukumäärä vuodelle 2016 
Hallitusjäsenien lukumääräksi vahvistetin 7 jäsentä (6 + puheenjohtaja) .

-- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet vuodelle 2016 
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi valitin Tetan Lindqvist. 

-- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet vuodelle 2016 
Hallituksen erovuoroiset jäsenet Lena Lemberg, Marjo Lepistö-Grönroos ja Benita Ketunen. 

Hallituksen jäseniksi ehdolla Lena Lemberg, Marjo Lepistö-Grönroos, Benita Ketunen ja Siv 

Holmgren.  

Hallitukseen valitin äänestysmenetelyn tuloksena Lena Lemberg, Marjo Lepistö-Grönroos ja

Benita Ketunen. 

-- Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta 
Toiminnantarkastajiksi valitin Cia Holmberg ja Cebor Karlsson. 

Varahenkilöiksi valitin Eva Sjöman ja Fred Sundén. 
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-- Valinta Par-Haun edustajiksi kenneljärjestöihin 
Kenneljärjestöihin edustajiksi valitin Maria Axo, Benita Ketunen, Eva Sjöman, Lena Lemberg 

ja Tetan Lindqvist. Varalla Aya Lundsten ja Gunveig Sundén. 

-- Yhdistyksen uusista kunniajäsenistä päätäminen 
Kunniajäseniksi päätetin kutsua Eija Lamsijärvi, Lena Lemberg ja Rita Nuikki.

-- Ehdotus sähköiseen jäsenlehteen siirtymisestä 
Par-Haun hallitus on vastaanotanut Benita Ketusen ehdotuksen sähköiseen jäsenlehteen 

siirtymisestä. 

Katsotin, etä vaihtoehtoina ei ole ainoastaan paperilehdessä pysytäytyminen ja 

verkkolehteen siirtyminen vaan näiden yhdistelmäkin siten, etä paperilehteä edelleen 

haluavat jäsenet voisivat jatkossakin saada lehtensä paperilla, muta verkkolehden 

mieluummin vastaanotavat voisivat lukea lehtensä sähköisest.  

Sähköisellä lehdellä saavutetaisiin säästöjä posttuskuluissa sekä mahdollisest myös 

painatuskuluissa painetavien lehten määrän vähenemisellä. 

Vuosikokouksessa päätetin pohta asiaa edelleen ja kysyä jäsenistön mielipidetä gallupilla. 

-- Muut kokouksessa esiin tulleet asiat 

Jäsenrekisteri 

Yhdistyksen jäsenishteeri Siv Holmgren ot esille jäsenrekisterin uusimisen.  

Jäsenrekisteriä pidetään nykyisellään excel-taulukossa. Se on kuitenkin jäsenmäärän 

kasvaessa osoitautunut paljon manuaalista työtä vaatvaksi sekä excelin käytöön näin 

laajassa tarkoituksessa liityy paljon riskejä. Kokouksessa katsotin Par-Haun toiminnan 

(jäsenmaksujen keruu ja jäsenistön tavoitaminen) kannalta olevan tärkeää, etä 

jäsenrekisterin tedot ovat virheetömiä. 

Lisäksi olisi hyvä, mikäli manuaalisen työn osuuta voitaisiin keventää jäsensihteerin työn 

helpotamiseksi. Päätetin, etä yhdistyksen hallitus selvitää tarjolla olevia vaihtoehtoja. 

PK Peltojälkikurssi 

Eva Sjöman ehdot PK-laji peltojälkikurssin järjestämistä. Hallitus selvitää asiaa. 

Tapahtumista ilmoitaminen 

Siv Holmgren toivoi, etä Par-Hau pyrkisi ilmoitamaan tulevista tapahtumista 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jota osallistuminen olisi helpompi järjestää. 

 
 



30

PAR-HAU rf ry TOIMINTAKERTOMUS 
2015

1. YLEISTÄ
 
Yhdistyksen jäsenmäärä joulukuun 2015 lopussa oli yhteensä 354 jäsentä, joista 6 
kunniajäsentä, 58 perhejäsentä sekä 12 nuorisojäsentä. Jäsenmaksut olivat 
vuosijäseneltä 20 € sekä perhe- ja nuorisojäseneltä 5 €. 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 31.1.2015 The Barnsissa.
Vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäsenet seuraavasti:
Puheenjohtajaksi valittiin Tettan Lindqvist
Hallituksen jäsenet, kaudeksi 2014–2015: Lena Lemberg, Benita Kettunen ja Marjo 
Lepistö-Grönroos
Hallituksen jäsenet 2015–2016: Eija Lamsjärvi, Petra Kiuru ja uutena Terhi Niittyaro-
Pettersson.   
Toiminnantarkastajiksi valittiin Cia Holmberg ja Cebor Karlsson, varalle Eva Sjöman
ja Rita Nuikki
Edustajat kenneljärjestöihin valittiin: Maria Axo, Tettan Lindqvist, Eva Sjöman, 
Benita Kettunen, Lena Lemberg ja Kirsi Särkilä. Varalle Aya Lundsten ja Gunveig 
Sunden.

2. HALLITUS, TALOUDENHOITO, JÄSENREKISTERI

2.1. Hallitus

Toimintavuoden 2015 aikana hallitus on kokoontunut 12 kertaa, jäsenien edustus 
kokouksissa on ollut seuraava:

Puheenjohtaja Tettan Lindqvist,läsnä 12  kertaa.
Sihteeri Marjo Lepistö-Grönroos, läsnä 10  kertaa.                           
Varapuheenjohtaja / rahastonhoitaja Eija Lamsjärvi, läsnä 10  kertaa.  
Petra Kiuru, läsnä 10  kertaa.                          
Lena Lemberg, läsnä 9  kertaa.
Benita Kettunen, läsnä 12  kertaa
Terhi Niittyaro-Pettersson, läsnä 10 kertaa.

                                                                                              
2.2. Taloudenhoito
Yhdistyksen kirjanpitäjänä on toiminut hallituksen ulkopuolelta Leenan kirjanpito / 
Leenas Bokföring.
2.3 Jäsenrekisteri



31

Jäsenrekisteriä on hoitanut hallituksen ulkopuolelta Siv Holmgren.

2.4  Varastonhoito

Benita Kettunen toimii varasto vastaavana.

3. KOULUTUSTOIMINTA, KURSSITUS

3.1. Koulutus

Koulutuskoordinaattorina toimi Rita Nuikki.

Koulutusryhmä on kokoontunut suunnittelu - ja ideapalavereihin 2 kertaa vuoden 
aikana hallituksen kanssa. 

Koulutuksia on pidetty seuraavasti:

Kevät - ja kesäkausi
Perustottelevaisuuskoulutusta, näyttelykoulutusta, mahdollisuus omatoimi agilityyn 
ja tokoon viikoittain. Pentukurssi. Kaupunkikävelyjä. 
 
Syyskausi:
Perustottelevaisuutta, näyttelykoulutusta ja mahdollisuus omatoimi agilityyn ja 
tokoon  viikoittain, Pentukurssi. Pentuleikkikoulu.  Täsmäkursseja. 
Kaupunkikävelyjä.

Koulutukset pidettiin yhdistyksen omalla Österbyntien kentällä. 
 
3.2. Jäsenistön kurssitus

- Koira perushieronta, Kati Huovala, 26 osallistujaa.
- Luoksetulokurssi, Anna Loimanranta, 18 osallistujaa.
- Agility kurssi, Pia Viljamaa, 12 osallistujaa.
- Pentukurssi, Helena Gustafsson, 7 osallistujaa.
- Pentuleikkikoulu, Cia Holmberg ja Petra Kiuru, 12-18 osallistujaa.
- Tokoagi, Elina Vahtera, 6 osallistujaa.
- Nose Work kurssi x 2 yhteistyössä Axxellin kanssa, Anna Loimaranta, yhteensä

24 osallistujaa.
- Rally Toko, Outi Vormisto.7 osallistujaa.
- MEJÄ kurssi, Gunveig ja Fred Sunden, 10 osallistujaa
- Pentukurssi, Aya Lundsten, 10 osallistujaa.
- Hallinnassa hihnatta, Katja Silander, 21 osallistujaa.
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4.  ERILAISET TILAISUUDET: MATCH-SHOWT, NÄYTTELYT, 
KILPAILUT, KERHOILLAT, ULKOILUPÄIVÄT, LEIRIT JA MUU 
TOIMINTA

4.1. Match-showt

Toimintavuoden aikana järjestettiin yksi match-show. Tuomareina toimivat: Pauliina 
Kotamäki, Joanna Lemberg, Göran Henriksson ja Fred Sunden.

 4.2. Viralliset kokeet, kilpailut

Metsästyskoirien jäljestämiskoe Nauvossa. 6 osallistujaa. Kokeen ylituomari Mikko 
Ahti, toinen tuomari Taina Ketola. Vastaavana koetoimitsijana toimi Antti Nisula 
yhdistyksen ulkopuolelta.
Ennen MEJÄ koetta pidettiin kokeeseen valmistava ilta, osallistujia oli 8, vetäjinä 
Fred ja Gunveig Sunden.

4.3. Kerhoillat

TOKO säännöt luento, luennoitsijana TOKO tuomari Ralf Björklund ja liikurin 
Jaenette Wikman. 8 osallistujaa.
Luento koiran ruokinnasta, Kirsi Halonen. 14 osallistujaa.
MEJÄ kertaus kurssi, luento, Fred Sunden, 4 osallistujaa.

 4.6 Kiva koira kansalainen testi pidettiin kesällä, tuomarina toimi Anne Järvinen ja 
avustajana Rita Nuikki. Kaikki neljä koira hyväksyttiin.

4.7 Muu toiminta

Yhdistys on järjestänyt kahdet talkoot kentällä. Molemmilla kerroilla paikalla oli 
monia jäseniä. 
Flyball ja koira frisbee treenejä säännöllisesti syyskaudella.
Perinteinen joulukävely Lemlahdessa 20.12.2015.

Lehti
Lehdestä on ilmestynyt 2 numeroa, painosmäärä 230–250.  Toimittajina on toiminut 
Tettan Lindqvist ja Sten Erik Lundsten sekä taittajana Sten Erik Lundsten.   
Internet-kotisivut
Yhdistyksen kotisivut internetissä löytyvät osoitteesta www.parhau.com. Sivuja on 
ylläpitänyt Terhi Niittyaro-Pettersson, Rita Nuikki ja Tettan Lindqvist. Webmaster: 
Seppo Huuskonen. 
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Yhdistyksen oma Facebook sivu. Facebook vastaavina toimivat: Terhi Niittyaro-
Pettersson, Rita Nuikki ja Tettan Lindqvist.
Paraisten Kuulutusten yhdistyspalsta, yhteishenkilö, Rita Nuikki.

Vuosijuhla

Järjestettiin 31.1.2015. The Barnissa. 32 osallistujaa.  
Seuraavat jäsenet palkittiin:
Aktiivijäsenen: Mervi Inkinen, Marjaana Raukola-Lindblom, Maria Riihelä ja Benita 
Kettunen.  
Yhdistyksen kiertopalkinnot jaettiin seuraavasti: 
Nannan pokaali, vuoden 2014 näyttelykoira: Groendal Gideon of Black Magic`s 
Castle, om. Dina Johansson.
Vuoden agilitykoira 2014: bordercollie Borderiinan Elohopea, om. Pia Viljamaa.
Vuoden toko-koira 2014: bordercollie Borderiinan Elohopea, om. Pia Viljamaa.   
Varsinais-Suomen kennelpiirin Junior Handler kiertopalkinto: Ei jaettu.

Par-haun puheenjohtajalle, Tettan Lindqvistille, myönnettiin Varsinais-Suomen 
kennelpiirin pronssinen ansiomerkki, jonka luovuttivat kennelpiirin sihteeri Ulla 
Liljeqvist ja näyttelyohjaaja Åsa Liljeqvist vuosijuhlan yhteydessä.

Edustukset
 Piirin vuosikokoukseen osallistui: Benita Kettunen, Tettan Lindqvist, Maria Axo, 
Aya Lundsten ja Kirsi Särkilä.

Hankinnat
Par-Hau on vuoden aikana investoinut seuraaviin:
Kottikärry ja ruohonleikkuri kentälle. Varastoon kaappi ja lämmitin. Flyball laite.

5. YHDISTYKSEN KIRJASTO
Yhdistyksellä on lainattavana useita koira-aiheisia kirjoja ja videoita. Luettelo 
kirjoista julkaistaan yhdistyksen lehdessä

Paraisilla 9. tammikuuta 2016

Hallitus
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Tänä vuonna meillä on aihetta juhlaan 
yhdistyksen täyttäessa 25 vuotta! Sen 
kunniaksi järjestämme Juhla-Mätsärit 
omalla kentällämme. Juhlavuoden kun-
niaksi myös palkinnot ovat tänä vuonna 
erityisen hienoja!
Arvostelu alkaa klo 18.00 ja ilmoittautu-
misia vastaanotetaan klo 17.00 alkaen. 
Ota rokotustodistus mukaan! 

Mätsäreissä arvostellaan seuraavat 
luokat:

19.5. klo 18.00 Kenttätalkoot

Taas on aika pitää kevättalkoot yh-
distyksen koulutuskentällä! Siivotaan ja 
haravoidaan porukalla talven jäljet pois. 
Yhdistys toivoo, että mahdollisimman 
moni osallistuisi – pentukoululaiset, arki-
tottisväki, rallitokoilijat ja kaikki muutkin 
- sillä mitä enemmän ihmisiä, sitä nope-
ammin ollaan valmiita. Ja jos voit osal-
listua vaikka lyhyenkin aikaa, niin sekin 
olisi kiva juttu!

Ota mukaan puutarhanhoitovälineitä, 
mitä kotoa löytyy. Käyttöä löytyy niin 
haravalle kuin oksasaksillekin ja kottikär-
ryille. Ja lisäksi tietenkin mukaan myös 
iloinen mieli. Par-Hau tarjoaa talkoo-
makkarat ja kahvia / mehua.

Siistillä ja hoidetulla kentällä on koirien 
ja ihmistensä turvallista harrastaa. Lisäksi 
hyvin hoidettua ja ’juhlakuntoon’ laitet-
tua kenttää on ilo esitellä seuraavan vi-
ikon Juhla-Match Showssa!

KENTÄLLÄ TAPAHTUU
–  TALKOOT JA MÄTSÄRIT & Koiratavarakirppis!

25.5. klo 18.00
Juhla-Match Show !

Pennut
Pienet koirat
Isot koirat
Lapsi ja lelukoira
Junior Handler

Luokkakohtaiset tuomarit ilmoitetaan 
lähiaikoina yhdistyksen kotisivulla.
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Match Show on leikkimielinen 
koiranäyttely. Siinä koiraa ei arvos-
tella rotumääritelmäänsä vasten, joten 
sekarotuisetkin koirat voivat osallistua. 
Mätsäreissä arvostelun perusteena on 
koirakon yhteistyö sekä koiran kunto 
(kuten siisteys, terveys, liikkeet) ja käyt-
täytyminen. 
Mätsäreihin voi tulla harjoittelemaan 
oikeita näyttelyitä ja kehäkäyttäyty-
mistä, mutta tapahtumat sopivat eri-
nomaisesti myös koiran totuttamiseen 
ihmisjoukkoihin ja vieraiden ihmisten 
käsiteltävänä olemiseen.

Lisäksi voit tehdä ostoksia tai tulla 
myymään tarpeettomaksi jääneitä 
koirakamppeita Koiratavarakirppikselle!

Match Show –tapahtumassa on koirata-
varakirppis, jonne voit tulla tekemään 
edullisia löytöjä. Voit myös tulla paikalle 
oman myyntipöytäsi kanssa ja myydä 
tapahtumassa omia tarpeettomaksi 
jääneitä koiratarvikkeitasi. Ota tässä ta-

Paikan päälle voi myös tulla katsomaan 
ihania karvaturreja ja nauttimaan herkul-
lisen buffetin antimista.

25.5. Koiratavarakirppis!
pauksessa kentälle saapuessasi yhteys 
Par-Haun Benita Kettuseen tarkempia 
myyntipöydän sijoitteluohjeita varten. 
Benita löytynee tapahtumapäivänä buf-
fetin (tarvikekopin) lähistöltä.

Tervetuloa mukaan Par-Haun kevätta-
pahtumiin!
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Avsändare:
Siv Holmgren
Finbyvägen 46 B 8
21600 Pargas

2

Styrelsen/Hallitus:
Puheenjohtaja/Ordförande:
Tettan Lindqvist, puh. 040-7282352 / tettan@parnet.fi
Varapuh.joht. ja rahastonhoitaja/vice ordf. & kassör:
Eija Lamsijärvi, puh.0400566739 / eijalamsij@gmail.com
Sihteeri/sekreterare:
Marjo Lepistö-Grönroos, puh.040-7232004 / marjo.lepisto-gronroos@karkulla.fi
Emäntä/ Värdinna:
Lena Lemberg, puh. 040-5608527 / gwaihirskennel@yahoo.se
Skolningsplansansvarig/ Koulutuskenttävastaava:
Petra Kiuru, puh. 040-5721302 / petrakiuru@gmail.com
Anna-mari Manninen, puh.050-3368475
Varastovastaava/Lageransvarig:
Benita Kettunen, puh. 0400-502691 / benita.kettunen@gmail.com   

Muut toimitsiat / Andra funktionärer:
Jäsensihteeri/ Medlemssekreterare:
Siv Holmgren, puh. 0400567524 / parhau.medlem@gmail.com
Koulutuskoordinaattori / skolarkoordinator:
Rita Nuikki, puh. 040-5327677 / rniikko@hotmail.com
Näyttelykoulutus/ Utställningsskolning:
Lena Lemberg ja Petra Kiuru puh. 045-6384880 / gwaihirskennel@yahoo.se
Peruskoulutus/ Grundskolning:
Rita Nuikki, puh. 040-5327677 / rniikko@hotmail.com
Agility: Pia Viljamaa: pia.sofia@Toko: Kristiina Vuori, puh. 040-0472484 / kaukamaa@
gmail.com
Par-Hau-lehden toimittajat/Ansvariga för Par-Hau-tidningen:
Tettan Lindqvist & Sten-Erik Lundsten
Kirjanpito/Bokföring:
Mirja Mäkinen (A+tilit), puh. 0207569956 / mirja@a-tilit.fi 
Webmaster: Seppo Huuskonen, puh. 040-4195407 / seppo@huuskonen.com
Kotisivut/hemsidan:  Terhi Niittyaro-Pettersson
www.parhau.com
Bankförbindelse: Aktia: FI5740558220014947
Deadline 2/2016 15.11.2016


