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Kom med, med din hund eller hundar på en avkopplande julpromenad i Lemlax            
fantastiska miljö. Glöggbjudning i ett gammalt ljuvligt magasin! Koko perhe mu-
kaan! Glögitarjoilu vanhassa magasiinissä!!

Julpr omenad – Joulukävely
Söndag / Sunnuntai   
20.12.2015 kl.12.00
(OBS tiden! Huom.aika)

För den som inte hittar så startar vi från busstationen kl. 11.30 och från Lielax vägskäl  kl.11.45!!
Jos et löydä, lähdemme linjaautoasemalta klo 11.30 ja Lielahden tienhaarasta klo 11,45
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Ordförande har ordet

Tiden bara rinner iväg och snart har vi 
jul. Hösten har varit färggrann , varm och 
solig. Många har säkert troget vandrat 
i skogen med hundarna, för att  plocka 
svamp, som denna höst tyvärr mest lyst 
med sin frånvaro. Huvudsaken är ju att 
hundarna får vara ute och ha det bra.

Föreningen har funnits I 25 år nästa år 
och det jubileet fi rar vi litet festligare 

denna gång I Sildala/Bergvalla. Jag hop-
pas så många som möjligt har möjlighet 
att komma med. (se närmare info inne I 
tidningen)
Årsmötet hålls en timme före festen så 
kom gärna med och påverka.  Är du in-
tresserad att vara med och jobba I sty-
relsen så anmäl ditt intresse till mig, ifall 
du inte själv kan vara på plats. Arbetet 
inom styrelsen är frivillig, så ingen väljs 
in med tvång. Själv börjar min ålder 
komma emot, så bland alla 350 med-
lemmar hoppas jag det  börjar fi nnas 
någon som kan ta över ord-
förandeskapet! Det är en 
trevlig uppgift då du har en  
kreativ och samarbetsvillig 
styrelse!

Föreningens utgifter har 
ökat med åren, så av denna 
orsak har vi I styrelsen varit 
tvugna att ta ett beslut som 
gör att  vår verksamhet bör-
jat kosta litet. Dock får med-
lemmarna använda planen 
gratis och så är även skoln-
ingarna I allmän lydnad på 
tisdagarna.

Styrelsen följande projkt är att få by-
ggnadstillstånd för baracken och taket 
bakom den( där agility hindren förvaras). 
Vi har tillsvidare bara ett tillfälligt lov till 
2017. Planens hyresavtal, med staden, 
har förlängts till år 2017. Baracken har 
städats så den blivit litet trivsammare.  
Nu ryms vi in  och bl.a. koka en kopp 
kaff e och njuta av tillvaron. Skolarna och 
styrelsemedlemmarna har nyckel.

Jag vill också passa på att tacka alla  som 
donerat pokaler, rosetter  och  hund-
häckar till föreningen!!!
Året som gått har varit fylld av skolnin-
gar, kurser och klubbkvällar och jag hop-
pas även att vårt jubileumsår skall bli 
innehållsrikt som gagnar våra fyrbenta 
vänner!

Till slut önskar jag alla hundar och hun-
dägare en riktigt GOD JUL & ett GOTT 
NYTT ÅR!!! 
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Puheenjohtajan palsta

Aika kuluu nopeasti. Vietimme äsken 
ihanaa loppukesää ja nyt on jo kohta 
aikaa ajatella joulua! Syksy on ollut 
erittäin kaunis, värikäs, lämmin ja au-
rinkoinen. Moni meistä on varmasti ollut 
koirien kanssa metsässä mm nauttimaan 
metsän ihanasta tuoksusta mutta ehkä 
myöskin poimimaan sieniä - mikäli niitä 
on löytynyt. Pääasia on kuitenkin että 
koirat voivat olla luonnossa ja nauttia ul-
koilmasta.

Yhdistyksen kulut ovat vuosien mittaan 
lisääntyneet joten meidän on ollut pa-
kko katsoa millä tavalla saisimme lisää 
tuloja esim. toiminnan kautta. Jäsenet 
saavat kuitenkin edelleen maksutta käyt-
tää kenttää ja osallistua tiistaisin järjest-
ettyyn “Yleinen tottelevaisuus”-nimiseen 
koulutustilaisuuteen.

Seuraava projektimme on parakkimme  
ja sen takana olevan katon rakennus-
luvan saaminen. Meille on tähän asti 
myönnetty ainoastaan väliaikainen 
rakennuslupa, mikä menee umpeen 
vuonna 2017. Kentän vuokrasopimus on  
voimassa v. 2027 asti. Parakki on tämän 
vuoden aikana siivottu ja tehty viity-
isämmäksi. Meillä on siis tilaa oleskella 
ja juoda kahvia yhdessä. Kouluttajilla ja 
hallituksen jäsenillä on avain parakkiin. 

Yhdistyksemme täyttää ensi vuonna 
25 vuotta. Tämän johdosta vietämme 
juhlavuotta tavallista juhlavammin ja 
pidämme pääjuhlan Sildalassa/Bergval-
lassa. Toivottavasti mahdollisimman 
moni voi osallistua (kts tämän lehden 
infoa).
Vuosikokous pidetään ennen juhlaa 

(meillä on noin tunnin verran aikaa ke-
skittyä kokoukseen), joten tule mukaan 
vaikuttamaan. Mikäli sinusta tuntuu että 
hallituksen työ olisi jotain sinulle - il-
moita tästä minulle jollet itse pääse tule-
maan kokoukseen. Hallituksen työ on 
vapaaehtoinen, joten ei ketään pakoteta 
mukaan. Vähitellen ikäni tulee vastaan ja 
uskon ja  toivon että 350 jäsenten 
keskuudesta löytyy jotakuta, joka voisi 

jatkaa puheenjohtajan työtä. Tämän yh-
distyksen puheenhjohtajuus on mukava 
tehtävä koska hallitus on sekä luova että 
halukas yhteistyöhön.

Tämän vuoden toiminta on ollut täynnä 
koulutuksia, kursseja ja kerhoiltoja ja 
toivon että juhlavuosi 2016 jatkaa sa-
malla tavalla ja antaa elämäniloa koirille-
mme. Haluan tässä kiittää kaikkia, jotka 
ovat lahjoittaneet pokaaleja, rusetteja ja 
koiran häkkejä.

Kiitän kohta menneestä vuodesta ja 
toivotan kaikille koirille ja koiranomista-
jille oikein HAUSKAA JOULUA & HYVÄÄ 
UUTTA VUOTTA.
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På försommaren höll Pia Viljamaa en uppskattad  grundkurs i Agility.

Agility kurs | kurssi 19.5.

Linnea med Siri får instruktioner av Pia.

Malin med Rio prövar på gungan. Mona med Cisma tränar balansgång.
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är en gren som blivit mycket populär.
Så populär att föreningen skaf-

fat den moderna  apparaten.
(Den gamla används också).                                                                    

Medlemmarna  ordnar tränings-
tillfällen för de som är intresserade! 

Hundar tycker ju bra om bollar. 
Fotona tagna av Helena Gustafsson.

FLYBALL

Oj 
den 
kommer.

Jag 
skall 
fånga den.

Kom nu 
redan!

Den gamla apparaten fungerar bra.
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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

s. 9.4.2008
Kasv. Terry E. Sadler, USA
Om.&ohj. Heli Piirainen

Falcoa ei pitänyt pentuna 
mikään pois vedestä ja 
ojista ja mietin mitä
tällä uintihimolla oikein 
tehdään. Päädyimme ve-

Sterling iDare to Touch “Falco”

peilemään ja nyt Falco sai
todistuksen uimataidoistaan, Suomen 
vesipelastusvalion arvon FI VPVA.
Samalla Falcosta tuli 4-valio!!!!

Jyväskylä 28.6.2015, 94p
Heli Ronkainen
Pirkkala (piirinmestaruuskoe) 
19.7.2015, 100p Pasi Dunderfelt
Uurainen 29.8.2015, 94p Jyrki Heino

Falco jälki ja vepe

Vedessä uusi maailma

PAR-HAU JÄSENLEHTI

ilmoitushinnat:
kokosivu:
jäsen 20 euroa
ei jäsen 40 euroa
puolisivu
jäsen 15 euroa
ei jäsen 20 euroa
jäsenmaksut vuonna:
vuosijäsen 20 euroa
perheenjäsen 5 euroa(ei omaa lehteä )
nuorisojäsen, alle 18 v. 5 euroa
Pankkiyhteys:  Aktia FI5740558220014947

PAR-HAU MEDLEMSTIDNING

annonspriser:
helsida:
medlem 20 euro
icke medlem 40 euro
halvsida:
medlem 15 euro
icke medlem 20 euro
medlemsavgifter:
årsmedlem 20 euro
familjemedlem 5 euro (ingen egen tidning)
ungdomsmedlem, under 18 år 5 euro
Bankförbindelse: Aktia FI5740558220014947
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Hei, olen Sini, rodultani  Suomenpysty-
korva kohta 1,5 vuotias tytön tyllerö. 
Tänä vuonna olin elämäni ensimmäisellä 
virallisella metsästysreissulla. Ooo se oli 
elämäni reissu, ainakin tähän astisen.
Saalistakin saatiin , ensimmäisen teeren 
juoksin ihan ite kiinni, kun luulin ettei 
isännästä ole ampujaksi. Toinen teeri  

- ensin minun loistavalla löydöllä ja 
sitkeällä linnun seuraamisella sain sen 
vihdoin pysymään haukussa niin pitkään 
että isäntäkin ehti hiipiä paikalle ja 
hänen avustuksellaan se saatiin reppuun 
. Mulle  tietty makupalat eka ja hirmu ke-
hut.  Ja sitten valokuvaukseen tottakai.

Koko ajan ei tietenkään metsästetty vaan 
tehtiin nokipannukahvi treffit laavulle, ja 
kenen kans?? Mun Paraisen kaverin Po-
hjanpystykorva Birren ja hänen perheen 
kanssa. Nami, nami  nuotiolla paistettua 
makkaraa ja jälkkäriksi lettuja. Maistuis 
varmaan muillekin. Saimme vielä kol-
mannenkin teeren pitkästä haukusta. 
Isäntä kehui minua kovasti kaikille, että 
jos metsässä on riistaa niin tämä neiti 
kyllä löytää ne, ja jos ei oo voi mennä 
pitkään ennen kun pääsee mökille. Ni-
mittäin olen sen verran sitkee haultani 
etten heti luovuta. Metsot oli tylsää 
porukkaa eivät suostuneet  istumaan 
puussa kunntelemassa mun sointuvaa 
haukkua. Lensivät heti pitkät pätkät ja 
minä tyttö tietenkin perässä, ja myös 
pitkälle. Isännys oli kuitenkin fiksu ja osti 
mulle kaulaan tutkan tietäen mun reis-
sut. Siellä oli paljon muutakin mielenki-
intoista jahdattavaa kuin nuo linnut. 
Pääsin tutustumaan jäniksen juoksu-
lenkkeihin ja myöskin sellaisiin ihmeel-

Sinin metsästysreissu

lisiin kellotkaulassa juokseviin sarvipäi-
hin, poroihin. Se ei kuulemma kuulu mun  
ajettaviin vaan pitäis ne jättää rauhaan.
Kunto kasvoi kohisten kun vetelin 18-25 
km lenkuroita ja syheröitä niinku mam-
ma sanoi mun tehneen kartalle. Mamma 
seuraili mun juoksentelua puhelimensa 
kartasta.Haukkuakin kehuivat kuuluvak-

si yli kilsan päähän kuului. Voi 
naapuri parat ,no onneks en 
hauku kun asiasta. Ensi syksyä 
kovasti odotellen.

Hau terveisin Sini ja tutkailija Rita
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Syksyllä Par-Hau järjesti mahdollisuuden tutustua koira-
harrastuslajiin nimeltä Aito Tokoagi.
Teksti: Terhi Niittyaro- Pettersson

Kouluttajana toimi koulutusohjaaja Elina 
Vahtera Nauvosta ja kyse oli neljän ker-
ran alkeiskurssista.
Koulutusmuodon nimi ei kuvaa itse lajia 
kovin hyvin, sillä kyse ei ole perinteisten 
TOKOn ja Agilityn yhdistelmästä, mutta 
näistä molemmista kyllä on elementtejä 
Tokoagissa mukana.
Aito Tokoagi on suomalaisen Merita 
Lintulan kehittelemä koulutustyyli ja si-
itä on mahdollisuus alkeiskurssin lisäksi 
suorittaa ns 2. ja 3. luokat.
Aito Tokoagi on eräänlaista arkitottel-
evaisuusharjoittelua, ns. koiralähtöisin 
menetelmin. Koiralähtöisyys tarkoittaa, 
että koiraa opetetaan vain palkitsemal-
la oikeista käytösmalleista, rankaisua 
ei käytetä missään muodossa. Lisäksi 
koulutuksen aikana seurataan tarkkaan 
koiran ruumiinkieltä, sen rauhoittavia 

Aito  Tokoagin alkeiskurssilla

signaaleja, ja tavoitteena on pitää koira 
mahdollisimman stressittömässä tilassa 

koko koulutuksen ajan.

Kurssille osallistuneiden kommentteja:
”Minä pidin kurssista. Koirani on niin 
aktiivinen, että hidas toiminta oli meille 
juuri sopivaa. Oli hyvä olla paikallaan 
ja kuunnella kouluttajaa. Uutta asiaa 
oli vähän, mutta vanhan kertauskin on 
hyvä asia. Meillä ongelma onkin ollut 
paikallaan pysyminen ja muiden koirien 
kanssa yhdessä olo ilman riehumista. Si-
inä ainakin saatiin hyvää treeniä. Ja kun 
meitä oli niin vähän sai myös henkilöko-
htaista oppia.”

” Positiivista: koiralähtöinen koulutus-
metodi, pieni ryhmäkoko, mielenkiinto-
ista joskin jo tutuhkoa asiaa, hyödyllisiä 
arkielämän taitoja.
Parannusehdotuksina puolen tunnin 
lisäys koulutusaikaan per kerta, ekalla 
kerralla pieni teoriapläjäys ilman koiria.”

Olen 7-kuukauden ikäinen cairnterrieri-
uros Poju. Kun aloitin pentuleikkikoulus-
sa, olin neljän kuukauden ikäinen. Olin 
todella utelias, kun ensimmäistä kertaa 
mentiin pentuleikkikouluun yhdessä 
omistajieni Suvin ja Joonan kanssa. Oli 
paljon uusia ja mielenkiintoisia hajuja, 

mukavia ihmisiä, joilta sai huomiota sekä 
muita kivoja minunlaisia otuksia, joita sai 
rauhassa haistella. Sitten meidät päästet-
tiin vapaaksi ja uteliaisuuteni muuttui 
peloksi. Isommat pennut alkoivat juok-
sennella ympäriinsä ja pelkäsin, että ne 
tulevat päälleni. Minua alkoi jännittää 
ja häntäni meni koipien väliin. Halusin 
turvaan Suvin ja Joonan luokse. He käve-
livät, joten seurasin heitä. Kuitenkin se 
oli hankalaa, koska he katosivat aina jon-
nekin. Minä en luovuttanut ja etsin heitä 
kunnes löysin ja hypin heitä vasten. Sit-
ten Suvi otti minut kiinni ja menimme 
yhdessä Suvin kanssa muiden omistaj-
ien ja pentujen luokse. En ymmärtänyt 
miksi Joona ei tullut mukaan. Huoma-
sin hänen menneen penkille istumaan. 

Pentuleikkikoulu
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Minäkin halusin sinne ja päätin että 
sinne minä myös menen. En nähnyt tai 
kuullut mitään muuta kuin Joonan, etäis-
esti kuulin Suvin äänen, mutten välit-
tänyt. Vedin ja vedin, mutta olin niin tiu-
kassa otteessa, etten päässyt. Seuraavilla 
kerroilla Joona ei tullut enää mukaan… 
Leikkikoulusta tuli minun ja Suvin juttu. 
Pentuleikkikouluun oli mukava mennä. 
Siellä sai namia, tehtiin temppuja ja juok-
senneltiin.  Esimerkiksi pöydälle pääsem-
inen oli parasta. Tiesin, että kun pääsen 
korkealle, niin saan namia. Yleensä hyp-
päsin melkein itse pöydälle, kun olin niin 
innoissani. Vaikka ne tädit siellä käsit-
telikin minua, niin en välittänyt, koska 
tiesin, että saan namia.
 Olimme Hali-kääpiösnautserin kanssa 
ainoat pienet koirat. Minusta isommat 
koirat olivat hurjan pelottavia, koska ne 
juoksentelivat niin lujaa ja meinasivat 
tulla päälle.  Tämän vuoksi minun piti 
etsiä Suvista turvaa. Joskus hukkasin Su-
vin, silloin oli pakko hakea turvaa muista 
omistajista hyppimällä heitä vasten ja 
kävelemällä heidän perässä. Kerran jopa 
juoksin piiloon aitauksen pikku metsään, 
kun isommat koirat tulivat juosten luok-
seni. 
Joskus joku toinen talutti minua hihnas-
sa ja kulki vierelläni. Minä en ymmärtänyt 
miksi en saanut olla Suvin kanssa ja 
tahdoin heti takaisin Suvin luokse. Ve-
din itseäni Suvin luokse. Uskoin että, kun 
tarpeeksi kauan vetää, niin kyllä lopulta 
pääsen Suvin luo. Sitten kuulin oman 
nimeni ja lirkuttelun. Hei minullehan 
puhuttiin mukavasti ja sain taluttajalta 
jopa namia. Jee tämän toisen taluttajan 
kanssa olikin ihan mukava olla. Kuitenkin 
hetken päästä haistoin Suvin ja muistin 
taas Suvin olemassa olon. Aloin hake-
maan katseellani Suvia. Sitten kun 
pääsin Suvin luokse, olin niin riemuis-

sani että yritin antaa kielellä pusuja Su-
vin kasvoille ja siksi hypin ihan valtavasti 
häntä vasten. 
Pentuleikkikoulussa leikittiin välillä sell-
aista leikkiä, jossa minusta pidettiin ki-
inni ja Suvi juoksi karkuun. Sitten Suvi 
huusi nimeäni ja ohjaaja-täti päästi irti, 
silloin juoksin niin lujaa kuin pääsin. Se 
oli hauskaa. 
Kun pääsin Su-
vin luo, halusin 
antaa hänelle 
kepin tai kävyn, 
jotta voisimme 
leikkiä sillä yh-
dessä. Valtavalla 
kiireellä etsin ja 
hapuilin maata 
samalla, kun 
Suvi yritti saada 
minut kiinni. 
En ymmärtänyt 
miksi meidät 
pennut kiin-
nitettiin välillä 
aitaan ja sitten 
meidät jätettiin 
yksin. Ensimmäisellä kerralla minä itkin 
ihan vietävästi, en halunnut jäädä yksin. 
Seuraavilla harjoituskerroilla muistin jo 
että Suvi tulee hakemaan minua, joten 
olin rauhassa ja katsoin koko ajan Suvia. 
Ihan viimeisillä pentuleikkikouluker-
roilla aloin olemaan rohkeampi, mutten 
siltikään välittänyt muista koirista. Aloin 
hieman pomottelemaan muita pentuja. 
Niiden piti tietää että minä olen se kai-
kista isoin. Tosin tosi paikan tullen mi-
nusta kuitenkin tuli pieni koiranpentu 
ja lähdin karkuun turvautuen Suviin ja 
muihin omistajiin.
-Poju
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seurassa ja vuorovaikutus mun ja Yodan 
parani selvästi. Saatiin hyvä perusta josta 
on hyvä jatkaa treenailua.

Kiitos Cia & Petra pentuleik-
kikoulusta!
Hyviä neuvoja tuli ja niiiin 
tärkeitä tapaamisia sasiaal-
istumisen kannalta pennu-
ille (Vito).

Efter några års paus är det roligt att ak-
tivt vara med i Par-Hau igen!
Vi blev utan hund sommaren 2014, och 
till midsommaren 2015 kom den svarta 
labradorflickan “Lulu” till oss. Samma 
bekanta ras och uppfödare som mina ti-
digare två hundar haft.
Hela sommaren väntade jag på att Lulu 
skulle växa och få alla vacciner så att 
jag skulle kunna börja göra något med 
henne.
Det första vi deltog i var Cias och Petras 
valplekskola. Vi kunde tyvärr 
inte delta så mån-
ga gånger, men 
det var jättetrev-
ligt och nyttigt att 
vara med.
Valparna fick leka, 
vi gjorde små övn-
ingar och fick prata 
hundar och valpar. 
Sista gången hade 
vi en gemensam 
promenade I Must-
finn. Stort tack till Cia 
& Petra.
Nu har vi fortsatt i Ayas valpskola och jag 
hoppas vi från och med 
våren kan 
delta I man-
ga av Par-
Haus skoln-
ingar och 
aktiviteter.
Heidi & Lulu

Pentuleikkikou-
lusta Yoda sai 
itsevarmuutta 
muiden koirien 

Valplekskola

Mycket roligt och lärorikt, bra
socialträning för hunden
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Pentuleikkikoulussa oli hauskaa niin 
koirille kuin minulle. Yhdessä leikkien ja 
touhuten opittiin monia tärkeitä perus-
taitoja ja  samalla so-
siaalistuttiin muihin 
lajitovereihin. Luok-
setuloharjoitukset 
olivat Remyn lem-
pipuuhaa. Siinä jätkä 
oli kyllä varsinainen 
mestari! Pentuleik-
kikoulusta innos-
tuneina jatkoimme 
suoraan pentukou-
luun.

Kaira pentu viihtyi mainiosti Par-Haun
pentuleikkikoulussa muiden koira-
kavereiden kanssa, ja se selvästi oppi 

keskittymään paremmin tilanteissa,
joissa on muita koiria ja ihmisiä.
Isännätkin saivat arvokkaita vinkke-
jä.
Kiitos kou-
l u t t a j i l l e 
Cialle & 
Petralle!
Helka & 
Hessu

Pentuleikkikoululainen
Penni osallistui myös omistajansa
Annan kanssa.

Yhdellä lauseella 
pentuleikkikoulusta ja 
kuva pentuleikkikou-
luun osallistuneista:
Kiitoksia Cialle ja 
Petralle hyödyllisestä 
pentuleikkikou-
lusta, sekä koira että 
omistajat tykkäsivät 
erittäin paljon!
-Poju, Suvi ja Joona
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Kontroll utan koppel / Hallinnassa hihnatta
Kursen hölls den 6 nov. och över 20 deltagare var med. Katja Silander  höll en väldigt 
intressant föreläsning. Bl.a. hade hon följande rubrik som hon pratade om:
“Perusasiat hallitun hihnakäytöksen saavuttamiseksi!
Opetetaan koira pysymään ih-
misen lähellä (hihnatekniikka, 
kontaktin vahvistaminen)
Opetetaan koira kulkemaan 
ohjaajan vasemmalla tai oikealla 
puolella
Palkkiot oltava aina mukana
Vetämällä ei pääse koskaan 
eteenpäin
Hihnassa ei tervehditä vastaan-
tulevia koiria. (taget ur Katjas 
material)
Efter föreläsningen fortsatte vi 
praktiska  lärorika övningar ute.
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Koiran kanssa kiekkoilemassa, 

(teksti Maria Riihelä)

Kiekko, koira ja nurmikko….Tokihan koi-
ralle voi heitellä frisbeetä muuten vaan, 
mutta koirafrisbee on ihan oma lajinsa…
…ja vieläpä hauska sellainen! Tai itse 
asiassa…. kolme.
Paraisilla on kesästä asti kokoontunut 
omatoimiryhmä mukavan hauskanpi-
don merkeissä harjoitellen niin koirien 
kuin ohjaajienkin taitoja monipuolisesti. 
Syksystä alkaen yhteistyötä on tehty 
turkulaisten harrastajien kanssa ja sitä 
kautta saatu mukaan laatua (määrää 
kompensoimaan :-) moninkertaisen 
suomenmestarivalmentajan muodossa. 
Kaupunki osoitti ystävällisesti meille kak-
si harjoittelupaikkaa, joista etenkin Ten-
nbyn ruohokenttä on vertaansa vailla 
koko Suomessa. Laji koukuttaa helposti 
sekä koiran että ohjaajan, sen vauh-
dikkuus ja monipuolisuus tempaisevat 
melkein huomaamatta mukaansa ja in-
nostaa harjoittelemaan lisää ja kokeile-
maan aina vain jotain uutta.  Meillä kaikil-

la taitaa olla jonkinlainen käsitys koirasta 
ja frisbeekiekosta yhdessä, mutta mitä 

käsittää koirafrisbee koiraurheilula-
jina?
Lajeja, joita harjoitella ja joissa on 
mahdollista kilpailla, on karkeasti ot-
taen kolme: freestyle, tarkkuusheitto 
ja pituusheitto.

Freestylessä koira suorittaa etukäteen 
harjoitellun koreografian, johon 
sisältyy erilaisia taidokkaita temp-
puja ja heittoja, ilman että siitä tulee 
kuitenkaan mieleen koiratanssi. Tämä 
on se ihmelaji, jossa koira uhmaa 
painovoimaa suorittaen käsittämät-
tömällä nopeudella ohjaajan kanssa 
saumattoman esityksen tehden vault-
seja, reboundeja, backstalleja…. Esi-

tys suoritetaan tietyssä ajassa ja yleensä 
esitykselle on asetettu säännöistä riip-
puen eri kriteereitä, joiden pitää täyttyä, 
mutta muutoin koreografian voi suun-
nitella vapaasti itselleen ja koiralleen 
mieluisaksi ja sopivaksi. 

Freestyleen on sisällytetty tarkkuusheit-
to-osuus, joten tavoitteellinen freestai-
laaja harjoittelee myös ainakin jonkun 
verran pituusheittoa ja tarkkuutta eikä 
keskity vain freestylessä tarvittaviin ko-
htuullisen pitkiin, mutta taidokkaisiin 
heittoliikkeisiin, joita voi varioida loput-
tomasti, kuten myös koiralle opetettavia 
erilaisia liikkeitä. Näissä plussaa on aina 
se jos kiekolla on jonkinlainen rooli lii-
keessä.

Tarkkuusheitossa  eli noutokoppaukses-
sa kiekkoa heitetään tietty aika esim. 90 
sekuntia ja heitot pisteytetään tarkkuu-
den pituuden ja koiran koppaustavan 
mukaan. Mitä useampi ja pidempi heitto 

Koirafrisbee

Maija Virta ja Ixi
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(pois lukien mahdollinen yliheitto) ja 
mitä paremmin koira saa kiekon kiinni, 
sen enemmän saa pisteitä. Jos en ihan 
väärässä ole, tarkkuusheitto on lajeista 
suosituin ympäri maailman. Sitä on suht-
eellisen helppoa harjoitella ja kisaamaan 
voi lähteä heti kun koira osaa ottaa kun-
nolla koppeja ja ohjaaja luottaa omiin 
heittotaitoihinsa riittävästi. 

Pituusheittossa heitetään….no, pitu-
utta.  Hyväksytyssä heitossa koira saa 
kopin heitosta. Koiran pitää olla nopea 
ja ohjaajan osata heittää. Hyvin ja kauas.  
Suomenennätys (2014) on 52,5 metriä. 
Suomessa koirafrisbeessä kilpaillaan 
(ainakin) kolmilla eri säännöillä enkä 
mene näihin sen syvällisemmin kuin 
toteamalla, että jos lähtee kisoihin, kan-
nattaa säännöt lukaista läpi ennen kisaa, 
jotta kisaa samoilla säännöillä kuin mu-
utkin osallistujat eikä mene voitto ain-
akaan sen takia sivu suun, 
että kilpaili väärillä sään-
nöillä! Tätä nimittäin ta-
pahtuu jonkun verran. 

Kiekoista, turvallisuud-
esta ja muusta
Koirafrisbeessä ei käytetä 
koskaan ihmisten käyt-
töön tarkoitettuja kiek-
koja ja mieluiten hiukan 
laadukkaampia koirafri-
sbeekiekkoja kuin mitä 
voi satunnaisesti löytää 
marketeista tai koiratar-
vikeliikkeistä. Huonolla kiekolla heit-
täminen ei ole kivaa ohjaajalle eikä koi-
ralla ole juuri toivoa onnistua jos ohjaaja 
heittää huonoja heittoja. Lisäksi huono 
kiekko on turvallisuusriski koiran su-
ulle.  Koirakiekkoja on moneen lähtöön, 
on eri painoisia, eri jäykkyydellä, peh-

meämpiä, kovempia…. Kiekko onkin 
yleensä jonkinlainen kompromissi 
koiran suun (kova/pehmeä), mieltymys-
ten ja ohjaajan taitojen ja mieltymysten 
välillä, joten kiekon valintaan on hyvin 
vaikea antaa yksiselitteisiä ohjeita vaan 
aluksi kannattaa tilata muutama erit-
yyppinen kiekko ja kokeilla mikä sopii 
omalla koiralle ja omaan mieltymykseen 
parhaiten. Kiekkoja saa tilata Suomessa 
mm Frisbeepointista, Innovastoresta ja 
Powegripistä. Myös tästä Suomen Fris-
beekoirat ryn kiekkovertailusta voi olla 
apua kun miettii millaisia kiekkoja ha-
luaa kokeilla http://www.frisbeekoirat.
com/#!kiekkovertailu/c1cn9

Pienet koirat saavat käyttää pieniä pen-
tukiekkoja, isompien koirien virallinen 
koko on 23 tai 21,5cm. Osa myytävistä 
kiekoista ei ole kilpailukelpoisia kaikilla 

säännöillä, mutta mitkä ovat, kannattaa 
selvittää kiekkokohtaisesti. 

Koska laji on melko vauhdikas ja hetkit-
täin jopa raju, kannattaa kiinnittää

Freja. om.MarjaanaRaukola-Lindblom
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erityinen huomio koiran ikään, tervey-
dentilaan ja lihaskuntoon. Laji käsittää 
hetkittäin melko räjähdysmäisitä spurt-
teja, nopeita käännöksiä ja korkeita 
hyppyjä, joten pennun ja nuoren koiran 
kanssa täytyy aina olla erityisen 
varovainen ja huolellinen. Koiran 
huono kunto tai kokemattomuus 
monipuolisesta liikkumisesta 
(mm takaosan käyttö) tai hyppi-
misestä on myös turvallisuusriski, 
joten koiralle olisi hyvä rakentaa 
jonkinlainen pohjakunto ainakin 
ennen kuin siirtyy vaativimpiin 
tai rajuimpiin liikkeisiin. Tekniikka 
opetetaan aina ensin aloittaen 
helpoilla harjoituksilla, joissa koira 
saa oppia liikkeen oikean suoritus-
tavan rauhassa, vasta sitten tulee 
mukaan nopeus ja korkeus. Erilais-
illa monipuolisilla harjoituksilla 
koiralle opetetaan oikea kiekon 
koppaus,  hyppy- ja alastulotekniikka, 
joilla vältetään loukkaantumisia. Harjoit-
telupaikka ja –olosuhteet  pitää myös mi-
ettiä huolella. Väsyneen tai sairaan koiran 
kanssa ei harjoitella koskaan. Jos koiralle 
tulee haava suuhun, harjoittelu loppuu 
siltä erää.  Suuhaavat ovat yleisempiä 
harjoittelun alussa kun koira ei osaa vielä 
ottaa kiekkoja kiinni oikein tai sitten 
syynä ovat ohjaajan huonot heitot, joita 
koira yrittää saada kiinni epätoivoisesti. 
Riittävä lämmittely ja jäähdyttely ennen 
ja jälkeen suorituksen on tietysti tärkeää, 
samoin muu lihashuolto.

Harjoittelussa kannattaa huolehtia, 
kuten kaikissa muissakin lajeissa, että 
koira kokee onnistumista eikä väsy.  Jos 
harjoitellaan koiralle vaikeaa asiaa ja/
tai ohjaaja heittää jatkuvasti huonosti 
jostain syystä, on hyvä varmistaa välei-
hin sellaisia liikkeitä, jotka koira osaa 

ja joissa se varmasti onnistuu. Koiralle 
on yllättävän lannistavaa olla saamatta  
kunnollista koppia kerta toisensa perään 
kun se on sen kerran oppinut! Jatkuvan 
pitkien heittojen perässä juoksemisen 

sijaan koiralle on yleensä mielekkääm-
pää, että heittoja varioidaan jotenkin 
jolloin koira joutuu keskittymään enem-
män ”aivottoman” ja turhan kiihdyttävän 
perässä juoksemisen sijaan. 

Miten alkuun koiran kanssa?

Melkein jokainen koira, joka pitää pallon 
tai muun lelun perässä tai kanssa juok-
semista, saadaan 
innostumaan frisbeekiekosta. Toiset syt-
tyvät heti, toiset saattavat aluksi vier-
astaa kovaa kiekkoa, jolloin voi olla hyvä 
kokeilla pehmeämpää ja/tai aloittaa 
harjoituksilla, joissa kiekko ei ”kolahda” 
ikävästi suuhun. Yleensä harjoittelu 
aloitetaan rollereiden, joissa kiekko ki-
erii maassa heitettynä koirasta poispäin 
sivullaan, heittelyllä. Kun rollerit sujuvat 
hyvin, voidaan opettaa ohjaajan (takaa) 

Maria Riihelä ja Bruce
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kierto. Muita perusharjoituksia ovat 
erilaiset ohjaajan jonkin ruumiinosan 
yli hyppääminen (overi), joissa voidaan 
samalla harjoitella hallitusti ja turvallis-
esti oikeaa maahantulotekniikkaa, kie-
kon koppaaminen kädestä sekä lyhyet 
heitot, joita lähdetään koiran taitojen 
karttuessa pidentämään ja yhdistämään 
muihin temppuihin niin halutessaan. 

Netti ja YouTube on pullollaan koirafris-
beevideoita (hakusanaksi vaikkapa disc 

dog) , jotka pääsääntöisesti keskittyvät 
joko kisasuorituksiin tai erilaisten heitto-
jen ja temppujen opettamiseen. Etenkin 
temppujen ideoinnissa kotiharjoittelus-
sa videot ovat hyviä, mutta heittelemisen 
saloihin päästäkseen kannattaa hakeu-
tua ohjattuun harjoitteluun, esimerkiksi 
Turun frisbeekoirien harjoituksiin

h t t p : / / w w w . f r i s b e e k o i r a t .
com/#!aluetoiminta/c21k1
http://www.frisbeekoirat.com/

Lapsi&Lelukoira  Roopa ja 
tuomari Pauliina

BIS 2Best in Show

Match Show  21.5.
Pargas | Parainen
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Match Show i Pargas den 21 maj med 38 deltagare.

Domare: Fred Sunden, Göran Henrijsson , Joanna Lemberg och Pauliina Kotamäki

Resultat / Tulokset

Barn&leksakshund/Lapsi & lelukoira:                     Valpar,blå / Pennut,sin.            

1. Heidi Sjöblal m.Julius                                 1. Lapinkoira ”Kopu” om.E.Läntnen 

2. Artu Sjöblad m. Kalle                                2. Portug.podengo ”Elli” om.P.Kotamäki

3. Roope Kares m.Brandon veli.                   3. Englannin springelsp. ”Cisma” om.Mona Lindström

                                                                       4. Klein spitz.”Eetu” om.J.Nieminen

Valpar,röd /pennut, pun.

1.  LK Kääpiömäyris ”Rommi”, myös BIS 3, om.J.Heinonen

2.  Suomen pystykorva ”Sini” om. R.Nuikki

3.  Briardi ”Touhu” om. V.Revonoja

4.  Shetlannin lammask. ”Kimi” om. M.Lindström

Små hundar,blå/pienet koirat,sin                                 Små hundar,röd/pienet koirat, pun.

1. Australian terrieri ”Ramona” o. S.Myllylä                1. Kääpiö snautseri ”Aaron”, om. R.Lastuniemi

2.  Pieni portug.podengo ”Jesu” om. M.Helkkula       2. Australian terrieri ”Ella”, om. S.Myllylä                            

3. Shelt ”Soni” om. P.Pusa                                            3. Pien.portug.podengo ”Huge”, om. M.Helkkula

4. Shetlannin terrieri ”Lillipop” om. N.Lindgren         4. Beagle ”Elva”, om. M.Lindroos 

Stora hundar,blå/isot koirat,sin.                                           Stora hundar,röd./Isot koirat,pun .

1. Valk.paim.koira ”Dina”, om. A.Utriainen                       1. Suomen lapinkoira ”Dandy”, om. J.Leham

2. Pun.irl.seteri ”Iines” , ohj.S.Suolaht                             2. Novasco.noutaja ”Mindy”, o,. L.Nordling                   

3. Pit.spk. ”Brando”, om. M.Kares                                       3. Englannin seter “Jore”, om. A.Palokas

4. Bordercollie “Dexter”, om. J.Leham                               4. Faaraokoira “Narri”, om. L.Aaltonen

BEST IN SHOW

1. Finsk lapphund ”Dandy”

2. Kääpiö snautseri “Aaron”

3. LK Kääpiö mäyris “Rommi”

4. Valk.paim.koira ”Dina”

         
Kiitos sponsorit Animagi 
ja Royal Canin



20

Pian tämän lehden ilmestymisen jälkeen 
paukkuvat taas ilotulitusraketit. Ääni-
herkälle koiralle raketeista aiheutuva 
meteli voi olla painajaismaista ja ilotuli-
tusäänten pelko onkin yleisimpiä koirien 
äänipelkoja.

Älä jätä pelkäävää koiraa yksin ilotulituk-
sen ajaksi! Pimennä ikkunat verhoilla, et-
tei rakettien välähtely näy sisälle ja laita 
televisio tai radio päälle, jotta se peittäisi 
ulkoa kuuluvia paukkeita. 
Jos koira ei osaa rauhoittua, koita näyt-
tää sille jokin rauhallinen paikka, jonne 
räjähtely kuuluisi vaimeammin, kuten 
sauna tai sängynalus. 

Jos koira pelkää, älä säälittele vaan käyt-
täydy normaalisti ja jätä koiran pelko 

huomioimatta. Aktivointileluista tai 
naminetsinnästä voi olla apua, koira saa 
muuta ajateltavaa ja syöminen rauhoit-
taa koiraa. Esimerkiksi ns. Kongi-lelun 
sisään voi pakastaa jauhelihaa, maksa-
laatikkoa tai muuta hyvää ja se pitää 

koiran syömistouhussa pitkän aikaa.

Pidä koirasi uutena vuotena kytket-
tynä, vaikka se olisi ns. äänivar-
makin, ettei se säikähtäessään pääse 
karkuun. Liian lähelle osunut raketti 
kun voi säikäyttää aiemmin ääniä 
pelkäämättömänkin koiran. Koiraa 
ei kannata pitää irti aidatullakaan 
pihalla, pelästyessään koira hyppää 
yllättävän korkean aidan yli. Uutena-
vuotena koirien karkaamisriski on 
huipussaan!

Koira kannattaa ulkoiluttaa jo ennen 
ilotulitusten alkamista, jotta ulos ei 
tarvitsisi mennä pahimman metelin 
aikana. Raketteja saa Suomessa am-
pua uudenvuodenyönä klo 18.00- 
02.00, mutta valitettavasti kaikki eivät 
noudata näitä aikoja vaan pauketta 
voi kuulua jo jopa päiviä ennen alka-
mishetkeä ja loppuajankohdan jäl-

keen. Huomaa, että koiran pelästymis- ja 
karkaamisriskikin on siis korkeampi koko 
tämän ajan, ei vain uudenvuodenyönä.

Jos koira kuitenkin kaikista varotoimista 
huolimatta pääsee livahtamaan karku-
un, katso toimintaohjeet Etsijäkoiraliiton 
sivuilta.

***
(lähteenä on käytetty Etsijäkoiraliiton ju-
lkaisuja)

Terhi Niittyaro-Pettersson

karkaamisriski huipussaan!

Koirat ja Uusi Vuosi 

Wiima herkuttelee Kongiin jäädytetyl-
lä jauhelihalla. Syöminen rauhoittaa 
koiraa.
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F ö r e n i n g e n
o r d n a d e
t a l k o n ,
e n  p å
v å r e n
o c h  e n
p å  h ö s t e n .
E t t  s t o r t
t a c k  t i l l
a l l a  s o m
s t ä l l d e  u p ! !
P l a n e n  ä r
f r i  f r å n
a l l t  s k r ä p .
M y c k e t
t r e v l i g a r e
a t t  t r ä n a
o c h  s k o l a
h u n d a r n a
d å  p l a n e n
ä r  i  s k i c k .
I s o t
k i i t o k s e t
k a i k i l l e
o s a n n o t t a j i l l e ! !

TALKOTALKO
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Tervetuloa 25-Vuotisjuhliin
Lauantaina 30.1.2016 klo.18.30
Sildala Bergvallaan
Illalliskortti jäseniltä  25e/ei jäseniltä  30e
Illalliskortti sisältää:
Tervetuliaismalja
Ruoka
Ruokajuoma
Kakku ja kahvi
Ohjelmaa sekä musiikkia 
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Välkommen på 25-Årsfest
Lördagen den 30.1.2016 kl.18.30
till Sildala Bergvalla

Supekort 25e medlem/icke medlem 30e
Supekortet innehåller:

Välkomstdrink
Mat

Matdryck
Kaff e och kaka

Program och musik

Linja-auto kuljetus Bustikselta klo.18.00,Nordean kautta
Takaisin keskustaan klo.01.00
Linja-auto meno/palu 15e/henkilö
Ilmoittautumiset viimeistään 24.1.2016

Busstransport från Bustis kl.18.00, via Nordea busshållplats
Tillbaka till centrum kl.01.00
Buss tur/retur 15e/person
Anmälan senast 24.1.2016

tettan@parnet.fi  tai 040 7282352
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Uppfödar-
hörnan!
Kasvattaja nurkkaus!

Så har vi kommit så långt att vi kan pub-
licerar den första kennel intervjun.
Tack till er alla som har svarat och vi hop-
pas verkligen att de övriga också vill 
berätta om sina hundar och sin uppfödn-
ing. Så vi väntar på några svar ännu. 
Vi fick in ett svar snabbare än alla andra, 
så därför väljer vi att börja med den, Ken-
nel Garden Diggers och Bodil Sjögren 
med sina taxar.  
En riktigt God Jul vill vi önska er alla på 
samma gång.

Olemme tulleet siihen pisteeseen että 
on aika jukaista ensimmäistä kennelha-
astattelua.
Kiitos teille kaikille vastanneille ja 
toivomme todellakin että te muutkin ha-
luatte vielä vastata ja jakaa kertomuksia 
koiristanne ja kasvatustyöstänne. 
Yksi vastaus tuli muita nopeammin ja 
siksi aloitamme Kennel Garden Digger-
sillä ja Bodil Sjögrenin mäyräkoirista.
Samalla haluamme toivotta kaikille Hy-
vää Joulua!    Cia & Aya

1. MITEN KIINNOSTUKSESI KOIRIIN ALKOI? - HUR BÖRJADE DITT/ERT HUNDINTRESSE?

Jag har alltid varit intresserad av hundar. Redan i mitt barndomshem hade vi taxar. 
Min första egna hund skaffade jag först då barnen  var i skolåldern, och valet av ras 
var lätt.

2. SINUN/TEIDÄN ENSIMMÄINEN KOIRA? - DIN/ER FÖRSTA HUND?

Min första hund var en normalstor strävhårig tax, Vivi. Vivi var en mycket trevlig och 
social hund med stark  egen vilja

3. MISTÄ KENNELNIMI KOOSTUU?  - HUR HAR KENNELNAMNET UPPSTÅTT? 

Mina taxar älskar att gräva och vara ute i 
trädgården och greja med matte. Alltid går 
inte  våra trädgårdsintressen riktigt hand i 
hand, vi är ibland inte riktigt överens om 
rabatten behöver vändas en gång till el-
ler inte EFTER att jag redan planterat nya 
plantor eller sått frön ;) Så Garden Diggers 
ger en bild av vad valpköpare kan tänkas 
ha framför sig :) 

4. KAUANKO OLET/OLETTE KASVATTANUT JA MONTAKO PENTUETTA ON JO MAAIL-
MALLA? - HUR LÄNGE HAR DU/NI FÖTT UPP OCH HUR MÅNGA VALPKULLAR HAR 
REDAN SETT VÄRLDEN? 
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Jag räknar mej ännu till nybörjare, det finns så mycket att lära sig ännu! För tillfället 
har jag tredje valpkullen boende hemma hos mej, idag är valparna Gösta och Greta 
4 veckor gamla. 

5. MITÄ ROTUJA KASVATAT TAI OLET KASVATTANUT?  - VILKA RASER FÖDER DU UPP 
ELLER HAR FÖTT UPP? 

Korthåriga dvärgtaxar.

6. MITEN SUUNNITTELET 
JALOSTUSYHDISTELMÄT 
JA MITEN VALITSET JALOS-
TUSUROKSEN JA NARTUN? 
MIKÄ ON JALOSTUKSESSA 
TÄRKEINTÄ JA MISTÄ OLET 
VALMIS TINKIMÄÄN?  - HUR 
PLANERAS AVELSKOMBINA-
TIONERNA OCH HUR VÄLJS 
AVELSHANEN OCH TIKEN? 
VAD ÄR VIKTIGAST OCH 
VAD ÄR DU BEREDD ATT GE VIKA PÅ?

Till de två första kullarna valde jag hanen i samråd med erfarna uppfödare jag litar på. 
Nuvarande kullens pappa valde jag då jag själv i olika sammanhang fått träffa  hanen 
och visste vilken till lynnet stabil och social tax han var. För mej är de absolut vikti-
gaste kriterierna att hundarna skall ha ett bra lynne och att de skall vara friska! 

7. MONTAKO KOIRAA ON TÄLLÄ HETKELLÄ KOTONA.?JÄTÄTKÖ JALOSTUSNARTUT/
UROKSET AINA KOTIIN, SIJOITATKO MYÖS KOIRIA? - HUR MÅNGA HUNDAR FINNS 
DET HEMMA JUST NU? BLIR ALLTID AVELSTIKEN/HANHUNDEN HEMMA ELLER FINNS 
DET UTPLACERINGAR? 

Just nu har jag tre vuxna tikar hemma hos mej och Ebbas två valpar. Den här gången 
blir tikvalpen Greta hos mej och Gösta får bli placeringshund. Alla mina tre kullar har 
Ebba som mamma, och eftersom hon har ett så fint lynne och det nu är hennes sista 
valpkull så är jag glad över att det föddes en flicka som kan bli hos oss. 
8. MITÄ TEET HARRASTAT KOIRIESI KANSSA? MAINITSE JOKIN MUISTORIKAS TAPAH-
TUMA -  VAD HAR DU FÖR FRITIDSINTRESSEN MED DINA HUNDAR?  NÄMN NÅGOT 
MINNESRIKT SOM DU VILL DELA MED DEJ.

Valp- och vardagslydnadskurser är för mej ett måste för nya hundar i huset! Trots att 
jag i princip nog kan det redan så är det så viktigt att för en ny hund erbjuda kvalitet-
stid på tumanhand med matte eller husse. Så där börjar vi alltid. Jag är nyfiken och 
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går själv gärna på kurser och föreläsningar, både med och utan hundar. Vissa saker 
passar för en hund, andra för en annan, och då jag har många att välja mellan så blir 
det vissa veckor lite för mycket :) Ebba gillar Rally-toko, för Alma är Flyball en kul grej, 
Anni är ännu rätt så ung och virrig så åt henne har jag inte riktigt hittat hennes egen 
grej, men hon älskar blodspår och viltspår. Blodspår är nog en grej som säkert ingen 
tax kan motstå:) Och om det är regnigt och ruskigt så kan blodspår ersättas med 
nose-work träningar hemma. Och däremellan så är det nog helt ok att trängas med 
matte under soffpläden :) 

9. MIKÄ ON VAIKEINTA/
HELPOINTA KASVATTA-
JANA OLEMISESSA? - VAD 
ÄR SVÅRAST/LÄTTAST SOM 
UPPFÖDARE?

Svårast är nog att ge bort 
valparna då det är dags. Fast 
jag lärt känna de nya ägarna 
och vet att det nog blir bra 
så är tomrummet efter att 
valparna flyttat enormt…. 
Under de veckor valparna 
bor hos oss kretsar allt kring 
dem, och plötsligt är det så 
tomt och tyst… 
Lättast? Jag vet inte vad jag skall svara på den frågan, ingenting är väl egentligen 
lätt? Under dräktighetstiden och vid förlossningen är det så mycket som kan gå fel, 
och de första veckorna är alltid kritiska för valparna. Jag bär konstant under den här 
tiden på en oro att nånting skall gå fel… 
Men sen då valparna vid tre-fyra veckors ålder börjar bli riktiga små hundar som glatt 
gläfsande möter en då man kommer in i valprummet, då får man lön för all oro man 
så lång tid gått och burit på:) Då njuter jag och kommer igen ihåg varför jag började 
med uppfödning! Helt ärligt kan jag säga att man nog måste vara lite tokig för att 
syssla med det här….
 
10. JOS SAISIT KASVATTAJANA KÄÄNTÄÄ AIKAA TAAKSEPÄIN, MITÄ TEKISIT ERI TAV-
ALLA? - OM DU SOM UPPFÖDARE SKULLE FÅ VRIDA TIDEN BAKÅT, VAD SKULLE DU 
GÖRA PÅ ANNAT SÄTT?
De första valpkullarna tror jag att jag störde med min ständiga närvaro, jag bara inte 
kunde låta bli att sitta vid valplådan jämt och ständigt. Jag vågade (och ville kanske 
inte) släppa taget. Jag var helt enkelt för ivrig...Den här gången har Ebba fått vara 
helt ifred med sina valpar under de tre första veckorna, med undantag för städning 
av valplådan och vägning och koll av valparna. 
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11. MITÄ ODOTAT TULEVAISUUDELTA JA MIKÄ TAVOITTEESI KASVATTAJANA? - HUR 
SER FRAMTIDEN UT OCH VAD ÄR DITT MÅL SOM UPPFÖDARE?

Jag vill inte bli någon stor uppfödare.  Valpkullar kommer jag att skaffa endast då jag 
har en frisk och till lynnet stabil tik. Visst skall en tax även se ut som en tax och ha 
vissa utställningsresultat  men för mej är det nog lynnet och hälsan som är i första 
prioritet! Den här sista valpkullens valpar har föräldrar som verkligen motsvarar mina 
förväntningar. Därför kan jag inte sälja bort Greta och Gösta…. ;)
Framtiden får visa vad det blir av dem :)

kurs hölls av Outi  Vormisto veckoslutet 5-6 sept. Efter kursen har en 
grupp fortsatt att träna grenen som även är öppen för alla intresserade.
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Par-Hau järjesti syksyllä kaksi Nose 
Work-viikonloppukurssia Paraisilla ja 
ne molemmat pidetiin Axxellilla Pjuka-
lassa. Kouluttajana oli Anna Loimaranta 
Taikamon koirakoulusta. Kurssit olivat 
tarkoitettu ihan aloittelijoille, mutta en-
nen kuin kerron enemmän kurssista, jolle 
osallistuin koirani Nanan kanssa, katso-
taanpa hiukan mitä on Nose Work.

Nose Work on koiran suorittamaa et-
sintää, jossa se etsii erilaista piiloista ja 
ympäristöistä sille tuttua hajua. Yksink-
ertaisimmillaan koira voi etsiä nameja, 
mutta hiukan haastavamman hommasta 
tekee se, että koira opetetaan etsimään 
jotain tiettyä hajua, joka voi olla melkein-
pä mitä vaan. Alun perin laji kehitettiin 
USAssa 2008 tuomaan iloa ja aktiviteettia 
rescuekoirien  muuten tylsään tarha- ja 
häkkielämään, mutta se levisi pian koira-
harrastajien käyttöön laajemminkin kun 
huomattiin, miten hyvin koirat voivat 
saadessaan tehdä etsintätyötä. 

Nose Work on laji, jota voi harrastaa kai-
ken rotuisten koirien kanssa eikä haittaa, 
vaikka koira olisi arka tai vierastaisi muita 
koiria tai ihmisiä, koska harjoituksia voi 
tehdä paikoissa, joissa koira ei jännitä, 
esimerkiksi sisällä kotona tai omalla ko-
tipihalla ja etsintäharjoitus voidaan suor-
ittaa yksi koira kerrallaan,  jolloin koira 

saa keskittyä tehtäväänsä rauhassa. Har-
joituksia on hyvin helppo tehdä kotona 
milloin vain, alkuvalmisteluihin ei mene 
kuin muutama minuutti eikä tarvikeva-
likoimakaan ole kummoinen. Hajun 
voi piilottaa melkein mihin vaan, mistä 
koiran on se suht helppo löytää tai sitten 
käyttää erilaisia laatikoita. 

Nose Work kilpailulajina

Laji on nykyään myös kilpailulaji, jossa 
on kilpailtu USAssa jo usean vuoden 
ajan K9-Nose Work-nimellä ja Ruotsissa 
se on ollut kilpailulaji tovin aikaa, mutta 
Suomessa ensimmäiset kilpailut lajissa 
on suunniteltu järjestettävän ensim-
mäisen kerran ensi keväänä. Päästäk-
seen kilpailuluokkiin on koiran ensin 
läpäistävä hajutesti, joka suoritaan aina 
ennen seuraavan luokkaan siirtymistä 
seuraavan luokan hajulla ja tapahtuu 
laatikkoradan muodossa. 

Lajissa kilpaillaan neljässä luokassa, 
joissa etsinnän vaativuus kasvaa 
luokasta seuraavaan alkaen laa-
tikkoetsinnästä edeten huone-et-
sinnän kautta ajoneuvoetsintään 
samalla kun myös hajujen määrä 
ja etsintäympäristön vaativuus kas-
vaa. Eri luokissa etsitään eri hajuja, 
jotka ovat virallisissa kokeissa eu-
calyptus, laventeli ja laakeri. Hajuja 
kutsutaan hydrolaateiksi ja ne ovat 
koiralle täysin vaarattomia haihtu-

via erikoisöljyjä. Hydrolaatteja saa ostaa 
myös kotikäyttöön. Kokeissa koirakolla 
on maksimiaika, minkä puitteissa hajun/
hajujen tulisi löytyä ja koiralle voidaan 
myös antaa virhepisteitä tietyistä virhe-
istä, joita ovat mm radalle pissaaminen. 
Kokeissa koiran tulee ilmaista haju niin, 

Nenuhommia koiran kanssa

Nose
Work
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että ohjaaja on varma siitä, missä haju 
sijaitsee. Tapoja ilmaista haju on useita, 
istuminen hajun luo lienee yksi tavalli-
simmista, mutta usein valitaan se, 
joka on koiralle luontevin tapa ja 
joka ei kuitenkaan vahingoita pi-
iloa, jonka takia esimerkiksi hajun/
piilon raapiminen ei ole hyvä tapa. 
Yksityiskohtaiset koesäännöt voi 
löytää osoitteesta http://www.
noseworkfinland.com/wp-con-
tent/uploads/2015/06/Suomen-
NW-lajisaannot.pdf

Harrastaminen kotona

Kaikki koirat voivat harrastaa 
etsintää kotona! Etsiminen on 
koiralle luontaista lajinmukaista 
käytöstä ja yleensä kaikki koirat 
kiinnostuvat, jopa innostuvat, si-
itä hyvin nopeasti. Yksinkertaisim-
millaan koiralle voi piilotella erilaisia pi-
eniä nameja ympäri asuntoa tai pihaa ja 
antaa koiran etsiä niitä, mutta jos harkit-
see kokeisiin lähtöä tai haluaa muuten 
vain harrastaa lajin oikeilla säännöillä, on 
hyvä opettaa koira alusta asti etsimään 
virallisia hajuja eli eucalyptusta, lavente-
lia ja/tai laakeria. Opettaminen tapahtuu 
niin, että koira ehdollistetaan hajuun 
palkitsemalla koiraa hajun haistamisesta. 
Hajujen etsintä on koiralle melkoisen ras-
kasta puuhaa, joten kannattaa seurata 
koiran jaksamista ja malttaa pitää har-
joitusten määrä ja pituus kohtuullisena, 
jotta koiran into etsiä jatkossakin säilyy. 
Samasta syystä aloitetaan helpoilla har-
joituksilla, joita vaikeutetaan pikkuhiljaa 
koiran taitojen karttuessa. 

Par-Haun Nose Work-kurssilla nähtyä ja 
koettua….

Kurssi oli jakaantunut kolmelle päivälle 
niin, että perjantai-iltana oli aiheesta teo-
riaa, lauantaina ja sunnuntaina oli 

käytännön harjoituksia kahdessa ryh-
mässä. Kukin koira pääsi harjoittelemaan 
noin kymmeneksi minuutiksi kerrallaan, 
mutta varsinainen etsintäharjoittelu kes-
ti vain minuutin kerrallaan ja sitten koira 
lepäsi tovin omalla paikallaan. Nanalle 
on opetettu omalle matolleen rentoutu-
minen ja se oli tauot sillä huilaamassa. 

Harjoittelu alkoi kahdella muovilaatikolla 
(ns. monitoimikorilla), joista toiseen oli 
laitettu siihen liimattuun huopatossun 
palaseen tippa eucalyptusta. Aina kun 
koira hakeutui sille korille, jossa oli haju, 
se sai palkkion. Kun koira oppi hakeu-
tumaan oikealla korille hajun luon, ko-
rien määrää lisättiin ja sitten ne kään-
nettiin ympäri asian vaikeuttamiseksi. 
Tässä kohtaa Laatikontappaja-Nana oli jo 
täydessä vauhdissa tekemässä laatikois-

Aya Lundsten ja Rusty
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ta eri tavoin selvää, koska sen kanssa on 
tehty aikaisemmin naksutteluharjoituk-
sia ”101-tapaa käyttää pahvilaatikkoa”-
leikin, jossa se on saanut rellestää mielin 
määrin laatikoiden kanssa ja siitä on sitä 
palkittu, avulla, joten tämä ei sujunut 

meiltä kaikilta osin erityisen hyvin. Sen 
sijaan ne, joiden taitavat koirat hoksa-
sivat idean nopeasti ja koirat alkoivat 
etsimään oikeaan hajua useamman laa-
tikon seasta, pääsivät harjoittelemaan 
hiukan jo ilmaisuakin. Me sen sijaan 
päästiin kotiin harjoittelemaan laatikoi-
den rauhaan jättämistä…. Onnistui sekin 
lopulta ja tällä päivämäärällä Nana osaa 
etsiä ja ilmaista rauhallisesti jättäen laa-
tikot rauhaan, mutta tähän pääseminen 
vaati hiukan luovuutta ja paljon harjoit-
telua.

Ilmaisun tarkoitus on kertoa ohjaajalle 
koiran löytäneen hajun. Ilmaisutavaksi 

pyritään valitsemaan jokin käytös, jota 
koira tarjoaa luontaisesti, mutta koiralle 
voidaan myös opettaa jokin tietty tapa 
ilmaista. Ilmaisu voidaan opettaa koiralle 
etsintäharjoituksista erillään tai kuten 
kurssilla tehtiin, kun koira löysi hajun, 

palkkiota hiukan viivytettiin 
ja yleensä koira tässä kohtaa 
alkoi tarjoamaan sille luon-
taista ilmaisua, esimerkiksi 
istumista, jonka jälkeen se 
sai palkkionsa. Yksi tapa 
on antaa koiralle vihje 
(esim. ”istu”) heti kun se on 
löytänyt hajun ja kun se is-
tuu hajun luo, palkita koira. 
Melko nopeasti koira alkaa 
tarjoamaan haluttua ilmais-
ukäytöstä ilman vihjettä. 

Kurssilla opimme Annalta 
millä kaikilla tavoilla hajun 
voi piilottaa ja saimme 
ideoita missä kaikkialla et-
sintöjä voi tehdä kun koira 
alkaa hoksaamaan etsimis-

en idean. Alkuunsa hyviä tarvikkeita etsit-
tävän hajun lisäksi ovat huonekaluhuop-
atarrat sekä erilaiset pienet purkit, joiden 
kanteen saa tehtyä reikiä ja jonka sisälle 
hajun voi laittaa esim.  pumpulipuikkoon  
tai –lappuun, näitä voi piilottaa tai vaikka-
pa teipata eri paikkoihin koiran näkymät-
tömiin. Koiran palkitseminen tapahtui 
kurssilla sekundäärivahvisteen avulla eli 
käytännössä meillä kaikilla taisi olla nak-
suttimet käytössä. Tässä tavassa koiralle 
naksautettiin heti, kun se osui oikealle 
(haju)laatikolle ja se sai varsinaisen palk-
kionsa, eli namit, ohjaajalta mahdollisim-
man lähellä hajua (aluksi hajulaatikon po-
hjalta), jolloin haju ja palkkio yhdistyivät 
koiran mielessä mukavaksi ja haluttavaksi 
asiaksi, jonka luona kannattaa pysyä. 

Maria Riihelä ja Nana
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Oli hauska ja antoisaa seurata miten eri 
koirat tekivät töitä hiukan eri tavalla, kuka 
rauhallisemmin ja kuka vauhdikkaam-
min ja nähdä miten kuitenkin jokainen 
nappasi etsimisenidean hyvinkin nope-
asti. Näki, että koirat todella nauttivat 
etsintätyöstään ja niille syttyi palo etsiä 
lisää, lisää, lisäääää….

Nose Work-kursseja järjestetään erita-
soisina ja pituisina Turussa ja Turun lähi-
alueiden eräissä koirakouluissa. Näillä 
kursseilla koirat tekevät harjoitukset yksi 
kerrallaan, joten niille voivat osallistua 
kaikenlaiset koirat, myös pelokkaat tai 
toisille räyhäävät. Kannattaa hakeutua 
tällaiselle kurssille jos laji tuntuu kiinnos-
tavalta ja etenkin jos haaveilee joku päivä 
osallistuvansa Nose Work-kokeeseen, 

koska on hyvä opettaa koiralle heti alusta 
alkaen oikeat tavat ja tekniikat etsiä ja il-
maista. Jos koetoiminta ei kiinnosta, kai-
kki koirat nauttivat etsintätyöstä kotona 
vaikka sadepäivän rattona tai toipilaana, 
jolloin liikunta tai ulkoilu on muutoin ra-
joitettua. Lajista lisää tietoa löytyy http://
www.noseworkfinland.com/ ja http://
wisenose.fi/. Hydrolaatteja voi tilata en-
simmäisen linkin kautta. 

Par-Haun kursseilta on jo muutama in-
nokas harrastaja hakeutunut jatkokurs-
seille, toivottavasti heistä kuullaan vielä! 

Terv. Maria Riihelä

Par-Hau järjesti en-
simmäisen virallisen 
M e t s ä s t y s k o i r i e n 
j ä l j e s t ä m i s k o k e e n 
(MEJÄ) 6.5.2015 
Nauvon Vecklaxissa. 
Kokeeseen osallistui 

kuusi avoimen luokan koiraa, joista neljä oli ensikertalaisia. Rotukirjo par-haulaiseen 
tapaan ihana: karkeakarvainen mäyräkoira, leonberginkoira, hovawart, samo-
jedinkoira, novaskotiannoutaja ja lyhytkarvainen saksanseisoja. Ensimmäisenä im-
oittautumispäivänä ensimmäinen ilmoittautuminen kilahti sähköpostiin klo 00.01 
ja ennen yhtätoista koe oli täynnä. Jälkimaastot olivat paikallisten maanomistajien 
maastoja ja tukikohtana Solhem,

MEJÄ

Maria Riihelä ja Nana
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Ylituomarina toimi Mikko 
Ahti Salosta, toisena tuoma-
rina Taina Ketola Turusta. 
”Vastaavana koetoimitsi-
jana toimi Antti Nisula, joka 
koetoimikuntineen selviytyi 
tehtävästään erinomais-
esti. Maasto oli koemaas-
tona sopivaa ja jäljet hyvin 
sijoitettu. Jälkien pituudet 
olivat riittävät ja ne olivat 
hienosti piilomerkatut. Sää 
oli sateisen päivän jälkeen 
aurinkoinen kevätilta. Op-
paiden työskentely oli eri

nomaista. Kaatoina käytet-
tiin pakasteesta sulatettuja 
kauriin sorkkia. Riistahavain-
toina runsaasti riistapolkuja 
sekä hirvieläinten jälkiä ja 
jätöksiä.” lainaus ylituomarin 
kirjoittamasta koepöytäkir-
jasta.
Koetoimikuntaan kuuiluivat 
Antti Nisulan lisäksi Fred ja 
Gunveig Sundén, Göran 
Henriksson ja Eija Lamsijärvi. 
Lisäksi koeiltana oli sihteerin 
tukena Katri Aarnio Turusta. 

Koemuodolla on oma sihteeriohjelma, josta saadaan yhdellä kirjoittamisella tiedot 
kaikkiin tarvittaviin kaavakkeisiin. Ensikertalaisena koetoimikunnassa hämmästelin 
valtavaa hoidettavien pienten asioiden määrää, muistettavaa, tehtävää ja varmistet-
tavaa oli ranskalaisin viivoin merkattuna neljä (4) arkkia. Ensikertalaisena kokeeseen 
koiran kanssa osallistujana vahvistui käsitys lajin hyvästä hengestä. Kaikki osallistujat 
olivat enemmän huolissaan oppaan taidoistaan kuin oman koiransa onnistumisesta.
No tulostaso oli vaatimaton, mutta yleinen mieliala oli positiivinen vielä tulosten 
julkaisun jälkeenkin. Vaatimattomasta tulostasosta huolimatta yleisen positiivisen 
hengen innoittamina Par- Hau suunnittelee uusia MEJÄ-kokeita ensi keväälle ja 
syyskesälle
Kiitokset kaikille kokeeseen osallistuneille!

Maria Riihelä ja Nana
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