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Bästa vänner !
Jag blev vald till ordförande för år 2019 och vill börja med att tacka för ert 
förtroende! Detta blir mitt 24:de år som föreningens ordförande och är 
medlem sedan starten 1991. Det har varit fina och händelserika år men nu 
börjar min ålder och min ork tryta, så detta får bli mitt sista år.

Det betyder inte att jag tänker lämna föreningsarbetet, jag hjälper till där 
det behövs så länge jag orkar och hålls frisk och ännu är inte året slut.

Jag ville meddela mitt beslut i tid så att det finns god tid att hitta en 
annan. Jag hoppas innerligen att det finns någon bland våra närmare 400 
medlemmar som är intresserad att fortsätta föreningens verksamhet.

Våren har kommit tidigt i år, och ute verksamheten har kommit i gång. 
Föreningens stora problem är fortfarande att hitta nya skolare. Vi behöver 
speciellt hjälpdragare till allmänlydnad. Om vi får flere dragare kan vi även 
ordna mera regelbunden träning och flere tillfällen. Den är populär men 
en och två personer har svårt att sysselsätta över 20 deltagare samma kväll 
,så därav fungerar den nu med ett begränsat antal.

Om du är intresserad att lära andra hundar, så ta gärna kontakt till någon 
i styrelsen.

Den nya EU:s dataskyddsreformen 2018 är en ny reform som alla förenin-
gar måste följa. I denna tidning finns hur föreningen kommer att fungera, 
(se registreringsbeskrivning) så läs noga och om det är något du funderar 
över eller inte är av samma åsikt så ta kontakt! Om vi som förening inte 
följer lagen kan det bli ekonomiska följder.

Jag önskar till slut alla medlemmar med sina hundar en riktigt skön och 
aktiv sommar.

Tettan, ordf.

Hyvät ystävät!
Minut valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2019 ja haluan aluksi kiittää 
luottamuksesta! Tämä on 24:s vuosi yhdistyksen puheenjohtajana ja olen 
ollut jäsenenä alusta 1991 alkaen. Nämä ovat olleet hienoja ja tapahtuma-
rikkaita vuosia, mutta nyt ikäni ja jaksamiseni alkavat olla lopussa, joten 
tämä saa olla viimeinen vuoteni. 

Tämä ei tarkoita sitä että jättäisin yhdistystyön, autan mielelläni siellä 
missä tarvitaan niin kauan kun jaksan ja pysyn terveenä ja vuosi ei ole vielä 
lopussa. Halusin ilmoittaa päätöksestäni ajoissa jotta on tarpeeksi aikaa 
löytää uusi puheenjohtaja tilalleni. Toivon todella että löytyy joku melkein 
400 jäsenestämme, joka olisi kiinnostunut jatkamaan yhdistyksemme 
toimintaa puheenjohtajana.

Kevät on tullut aikaisin tänä vuonna ja ulkotoiminta kentällä on aloitettu. 
Yhdistyksen suuri ongelma on edelleen uusien kouluttajien löytämi-
nen. Tarvitan erityisesti apuvetäjiä arkitottelevaisuuskoulutukseen. Jos 
saisimme enemmän vetäjiä voisimme järjestää enemmän säännöllisiä 
harjoituksia ja useammin. Arkitottelevaisuus on suosittu mutta yhden tai 
kahden henkilön on vaikea työllistää yli 20 osallistujaa samana iltana, sen 
vuoksi on osallistujamäärä rajoitettu. 

Jos olet kiinnostunut kouluttamaan koiria, ota yhteyttä johonkin hallituk-
sen jäseneen.

Uusi EU:n tietosuojauudistus 2018 on uudistus jota kaikkien yhdistysten 
pitää noudattaa.Tässä lehdessä kerrotaan miten yhdistys tulee toimimaan 
(ks. tietosuoja-asiat) joten lue se tarkkaan ja jos on jotain mitä mietit tai 
olet eri mieltä, niin ota yhteyttä! Jos me emme yhdistyksenä noudata lakia 
voi siitä koitua taloudellisia kustannuksia.

Toivotan lopuksi kaikille jäsenille koirineen ihanaa ja aktiivista kesää.Tettan, 
puh.joht.

ORDFÖRANDE SPALTEN • PUHEENjOHTAjAN PALSTA
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Hejsan! Mitt namn är Denise Ramstedt och jag har 
varit medlem i Par-Hau i några år redan. I vintras fick 
jag höra att det behövdes fler medlemmar i styrelsen, 
och jag tyckte att det lät som en rolig ny utmaning, så 
jag gick med! Nya styrelsemedlemmar brukar presen-
teras här i tidningen, så jag tänkte berätta lite kort om 
mig själv!

Jag vill börja med att berätta att jag faktist har varit 
hundrädd en del av mitt liv! Jag blev påhoppad av en 
livlig hund då jag var riktigt liten, och rädslan satt som 
gjuten efter det. Eftersom vi varken hade nära släktingar 
eller vänner med hundar, förblev rädslan kvar. Då jag 
var 5 år träffade min pappa och hans fru varandra, och 
hon hade en svart labdradortik. Trots att Aida, som 
hunden hette, var världens snällaste hund, blev detta 
såklart ett ganska stort problem hemma hos oss. Jag 
och Aida hölldes länge skilt ifrån varandra i olika rum, 
med möbler och annat som "mur" mellan oss. Jag var till 
och med så rädd att pappa måste bära mig till wc:n från 
min säng på natten. Detta pågick i nästan ett år, tills jag 
plötsligt bara accepterade henne. Ingen förstod riktigt 
vad som hände mellan oss, och jag var så liten att jag 
inte kommer ihåg själv, men efter den dagen var jag inte 
rädd för henne, eller någon annan hund längre! Man 
kan väl säga att hon botade mig!

Det var verkligen tur att den hunden kom in i mitt 
liv, utan henne skulle jag knappast ha valt mitt nuvaran-
de yrke: djurskötare! Jag har tagit min examen på Axxell 
Brusaby i Kimito, och då jag blev färdig valde jag att ännu 
utbilda mig till djurskötare på klinik(djursjukskötare). 

Jag har jobbat en tid på klinik, men kände ganska fort 
att det inte riktigt var min grej. Just nu jobbar jag på ett 
lantbruk med nötkreatur, var jag trivs riktigt bra! Jag får 
vara ute varje dag, röra på mig, köra traktor, och såklart 
det viktigaste, jobba med djur!

För ungefär 1,5 år sedan skaffade jag min första 
egna hund, trots att vi alltid har haft labradorer hem-
ma valde jag att pröva en helt ny ras för mig, novas-
cotianretriever! Jag är själv ganska insatt i träning och 
mer fartfyllda hundsporter, och den rasen kände jag 
att jag lite mer "drive" än en labbis. Han heter Cisco 
och fyller 2 år i augusti. Då jag tog honom var jag oro-
lig över om mina hundkunskaper räcker till för en lite 
mer krävande ras, samt att jag bor i en liten lägenhet. 
Men han visade sig vara rätt så perfekt för mig! Man 
kan lugnt säga att han har varit en mycket enkel första 
hund. Vi gillar att hålla på med rallytoko och appor-
tering! Min syster brukar gå på agility med honom, 
och det har han också gillat! Själv är jag inte riktigt 
en agilitymänniska, så jag är mer än nöjd om hon vill 
låna honom nu som då, det finns nämligen massor 
med energi och arbetsvilja hos honom!

Jag har också med honom varje dag på jobbet, vil-
ket jag är mycket tacksam över att ha möjlighet till, 
så slipper han vara ensam och har sysselsättning om 
dagarna!

Jag är själv uppvuxen i Pargas och har bott här hela 
mitt liv, bortsett från då jag studerade. Jag och Cisco 
trivs bra i denna lilla stad var vi har många hundkom-
pisar och nära till skogen! ■

 Foto: Sofia Ramstedt

Nya styrelsemedlemmar
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Foto: Denise Ramstedt

Hallå på er alla! Jag heter Sofie Ramstedt och är ny 
medlem i Par-Haus styrelse från och med vintern 
2019. Min ansvarsuppgift i styrelsen är att upprätt-
hålla och uppdatera Par-Haus sociala medier och 
genom dem informera om kurser, evenemang och 
andra uppgifter till medlemmar samt andra hund-
intresserade. Enligt tradition kommer jag att berätta 
litet kort om mig själv. 26 år gammal är jag och hem-
ma från Pargas. Jag har studerat till lärare i Vasa och 
flyttade efter det tillbaka till min kära hemstad igen. 
Min familj består av min pojkvän och av min första 
alldeles egna hund, Nelly.

För tillfället arbetar jag på en gruppfamiljedag-
vårdsplats eftersom jag älskar att arbeta med barn 
och trivs mycket väl med jobbet jag har. I framtiden 
kommer jag naturligtvis att söka till mitt länge efter-
längtade yrke som lärare. Jag har tidigare ridit och 
hoppas på att i framtiden kunna komma in i hästin-
tresset igen då jag har lite mera tid. Mina intressen 
består av gym, jogging och allmänt av utevistelse, jag 
tycker mycket om att vara i skogen och att simma. 

Mitt största intresse är förstås ändå min älskade 
Nelly. Hon är en 6-årig labrador och var egentligen 
en placeringshund, d.v.s. att jag inte köpte henne 
utan jag hade ett visst avtal med hennes uppfödare. 
Nu är hon trots allt helt och hållet min. Nelly har en 
mycket stark personlighet, om man nu kan säga så. 
Hon är envis, beslutsam och har en stark egenvilja. 

Men hon är förstås ändå världens snällaste hund. 
Typiskt till rasen är hon omöjligt glupsk... Fastän 
hon är en så otroligt enkel hund har jag haft en del 
problem med Nelly, bl.a. är hon allergiker. Dessutom 
har hon motivationsbrist vilket har lett till att jag inte 
kan träna med henne mer än på ytterst låg nivå och 
ytterst korta episoder. Vi har gått agilitygrundkurser, 
tränar förstås vardagslydnad och tricks samt också 
tränat mycket apport på land och i vatten men inget 
tycks intressera henne. Och om inte en labrador 
tackar ja till godis vid träning vet jag inte vad som 
hjälper. Men, Nelly trivs ändå mycket väl med att 
vara en sällskapshund och det är hon väldigt bra på!

Nelly är ändå den bästa hund jag vet eftersom hon 
alltid finns där för mig. Hon är alltid glad och är lätt-
hanterlig och tycker mycket om att vara en nära. Ef-
tersom jag inte tränar med Nelly har jag istället lov 
att låna min systers hund för lite mer aktiva sysslor 
som agility och jogging.

Jag har inte alltid haft hund. Det var min styvmam-
ma som hade labradorer som satte igång mitt stora 
intresse för hundar. Det var också via henne som jag 
blev medlem i Par-Hau och nu, ja nu sitter jag även 
med i styrelsen eftersom jag tycker om att få vara med 
och organisera, planera och påverka inom mitt eget 
intresse. Dessutom älskar jag att få träffa nya män-
niskor och skapa nya bekantskaper vilket det finns en 
hel del utrymme för inom föreningsverksamheter. ■
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Livet i ladugården
text & bild: denise ramstedt

Hej! Jag hade tänkt berätta lite om hur det är att ha 
med sin hund på jobbet! Jag jobbar på Holmo Upp-
gård, ett lantbruk med nötkreatur. Just nu finns det 
ca 280st djur i ladugården, en blandning av kor, tju-
rar och kalvar. På vinterhalvåret får djuren vara inne 
i ladugården, och sommartiden bor de ute på stora 
naturbeten. Detta innebär att mina arbetsuppgifter 
också ser olika ut beroende på årstid.

Då jag skaffade Cisco var jag inte säker på om han 
skulle passa som "arbetshund". Alla hundar klarar 
inte av de höga ljuden, stora korna och maskinerna. 
Jag tog med honom redan på min första arbetsdag 
efter att jag hade fått hem honom. Eftersom han bara 
var ungefär 8 veckor gammal då, sov han mestadels 
av tiden och fick främst vara inne i på mitt arbetsrum 
den första dagarna. Sakta och försiktigt tog jag mer 
och mer med honom i arbetet. Första gången Cisco 
fick träffa korna var ute på betet på ett säkert avstånd, 

nästan så han bara fick känna doften av dem. Att se-
dan möta djuren i själva ladugården var mer skräm-
mande enligt honom, ladugåden som hade stått näs-
tan tom hela sommarn var plötsligt fylld med kor. 
Inne i ladugåden blir dessutom deras råmade mer 
ekande och högt, så jag tog en kort paus från själ-
va ladugåden med honom, och började träna trak-
torkörning istället. Pausen gjorde som tur gott för 
honom, idag vistas han inne i ladugården helt utan 
problem. Traktorkörningen var en viktig del, som jag 
visste att han absolut inte fick bli rädd för, eftersom 
jag hade planerat att ha honom med ganska mycket 
i traktorn. Jag hade förberett mig med hans säkra filt 
som underlag, och lyfte försiktigt upp honom i trak-
torn, där vistades vi en tid utan att ha motorn igång. 
Då jag väl startade trakton och körde iväg somnade 
han inom bara några minuter, traktorn var tydligen 
inte så skrämmande som jag hade förberett mig på. 
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Han gillar ännu idag att vara med på traktorturer, ef-
tersom dörrarna är av glas går det bra att sitta och 
titta ut!

Nu på sommaren är min huvudsyssla att gå ige-
nom och reparera stängsel till kornas beteshagar. Då 
får Cisco gå löst med mig hela tiden. Han fick tyvärr 
en ganska ordentlig elstöt förra året då han sprang in 
i en kohage, och elen var på. Han förknippade direkt 
alla stängsel med olyckan och ville inte alls vara med 
på stängseljobb efter det(trots att elen såklart alltid 
är avstängd då jag jobbar). Men vi har tränat på det 
under vintern, och det har blivit bättre! Nu under vå-
ren då stängseljobben kommit igång har vi dessutom 
haft med min chefs hund Raipe, som inte är rädd för 
stängsel, som modell åt Cisco! Då tänker han inte 
lika mycket på att vara rädd, utan de leker på sidan 
om medan jag jobbar!

Jag har också lärt in olika kommandon på avstånd 
åt Cisco, som har hjälpt väldigt mycket! Detta var helt 
nytt för mig, då jag bara har tränat kommanon på 
nära håll. T.ex. att skicka iväg honom bort från mig är 
till stor nytta i laduården, ifall jag plötsligt måste göra 
något där jag inte vill ha honom nära.

Trots att Cisco är lite av den osäkra typen har han 
passat superbra som ladugårdshund, han är tillräck-
ligt modig att vara nära korna, men respekterar dem 
så pass mycket att han drar sig undan om de kommer 
för nära honom. Jag är otroligt tacksam över att ha 
möjligheten att kunna ha med honom på jobb, och 
att det fungerat så bra som det gör. Såklart finns det 
dagar då han inte kan vara med hela tiden, och då får 
han vila inne på mitt rum, men så mycket jag bara 
har möjlighet till det, har jag honom såklart med! ■

Mitt namn är Pauliina Pietilä och jag börjar jobba som veterinär i Pargas 
i början av maj. Jag studerade till veterinär i Estland och har jobbet som 
veterinär i Savolax sedan 2014. Jag är specialicerad på produktionsdjur 
med inriktning på nötkreatur, men har också mångsidig erfarenhet av 
smådjursvård, och har ett stort intresse av tandvård och kirurgi. Hundar 
står nära mitt hjärta, och med mig har följt under åren terriers och 
retrieverd.

Veterinärmottagningen är öppen vardagar kl 9.00–16.00 och alla 
grundingrepp är möjliga, som vaccinering, hälsokontroll och akut vård. 
Alla utvecklingsidéer och kommentarer är välkomna, för att vi skall få 
en så bra service som möjligt. Jag är bäst anträffbar under telefontiden 
på vardagar klo 8.00–9.00 på numret: 050 596 2620. Andra tider gör 
jag patientjobb, men jag ringer tillbaka så fort jag kan. Du kan även 
lämna ett meddelande eller skicka sms. Följ aktuella nyheter på mot-
tagningens FB-sida.

Nimeni on Pauliina Pietilä ja aloitan kunnaneläinlääkärinä Paraisilla 
toukokuun alussa. Olen valmistunut eläinlääkäriksi Viron maatalou-
syliopistosta vuonna 2015 ja työskennellyt Savossa kuntapraktikkona 
vuodesta 2014. Teen erikoistumisopintoja tuotantoeläimiin liittyen, 
mutta minulla on monipuolinen kokemus myös pieneläinten hoi-
dosta. Koirat ja niiden kanssa harrastaminen on osa elämääni, vaikka 
oman koiran paikka tällä hetkellä vapaana onkin. Olen kiertänyt 
näyttelykehiä ja harrastanut agilityä omien terriereideni kanssa, sekä 
tutustunut metsästykseen noutajien kanssa. 

Vastaanotto on auki arkisin klo 9.00–16.00 ja tällä hetkellä on mah-
dollista tehdä kaikki perustoimenpiteet, kuten rokotukset, terveys-
tarkastukset, pentutarkastukset, tunnistusmerkinnät sekä verikokeet. 
Vastaanottoa kehitetään tarpeiden mukaan ja otan mielelläni vastaan 
kehitysehdotuksia. Minut tavoittaa parhaiten puhelinaikana arkisin 
klo 8.00–9.00 välisenä aikana puhelinnumerosta: 050 596 2620. 
Puhelinajan ulkopuolella teen potilastyötä, mutta vastaan heti va-
pauduttua, joten jätä viesti tai laita tekstiviesti. Ajankohtaisia asioita 
voi seurata vastaanoton Facebook -sivuilta. 

Kunnaneläinlääkärin vastaanotto/ Kommunalveterinärmottagning i Pargas:
Pauliina Pietilä, DVM, MSc
Uurnalehdontie 4b, 21600 Parainen
puh. 050 596 2620
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Årets Rally-Tokohund / Vuoden Rally-
Tokokoirahund
”Suri” Borderiinan Elohopea
om. Pia Blåberg
CB, CIE,FI AVA, FIN&EE&LT&LV&Balt MVA
EEV MVA, LVV-09,VV-14 HeVW.14, 
PMVV-15 EE VV-16, BH, JK2,FH 1, TK2 
(evi 1) RTK2

Årets Utst.hund /Vuoden Näyttelykoira
”Stig-Göran” Gwaihir´s Darth Lion
Om. Pia Blåberg 
CIB, Pohj.&FI&SE&DK&EE MVA, SE JV-16,
PMV-17

ÅRETS HUNDAR 2018 / VUODEN KOiRAT 2018

 Årets Agilityhund / 
Vuoden Agilitykoira
”Sofie” Magical Joy Qvicksilver´s Dream
Om. Pia Blåberg
PMV-13, PMV-15, AG3, RTK1, BH

Årets Tokohund /VuodenTokokoira
”Kauko” Flammeus U Should Know Me
om. Iida Rinne
CIB &CIE&FIOch, Eew-18,Tlnw-18, Sew-17, 
Dkw-17&Lvw-17&Eew-17&Asg- 17&Eew-
16, Now-16Byw-16,VDHEUSG-16, Eew-15, 
Tlnw-15, Now-14, Sejw-13,Baltjw-13, 
Hejw-13, Byjw-13, Fi&Dk&Se&Pohj&Swi&
By&Hr&Lux&No&Cz&, Slo&Balt&Lt&Ee&Pl 
Ch, Ru&By&Balt&Lt&Lv&, Ee Jch, Hk1, Hk2, 
Hk3, Ek1, Jk1, Tk1, Tk2, Tk3, Tk4, Rtk1,RTK2, 
Bh, Paim1, Agi3.

Bcu Demzina´s Blue Ace ”Hinto” synt. 30.6.2014
Om. ja ohj. Piirainen Heli, Jyväskylä / Kasv.Holmberg Cia, Parainen

Uusi Suomen tottelevaisuusvalion arvo 2018
CIB, CIE, FI & LT MVA, FI TVA,HejW-15, LTV-16, TLNW-16, 
BH, JK3, FS-SM2-18.
Kiitos kultainen Hinto! Muutamaa kokemusta, kömmähdystä ja harmaata hiusta rik-
kaampana ja jatkamme nyt muidenlajien parissa.

Toko tulokset:
1.12.2018 Jyväskylä EVL1, 271p.pronssia, tuom. R. Pulliainen
5.7.2018 Pieksämäki EVL, 286p. tuom. Marjo Halmiala
17.5.2018 EVL1, 261,50p. tuom.Riikka Pulliainen

Rally-Toko tulokset:
3.2.2019 Mikkeli ALOHYV, RTK1,100p. tuom. Minna Hillebrand
23.2.2019 Jyväskylä AVIHYV, 100p. tuom. Tytti Lintenhofer
3.3.2019 Janakkala AVOHYV, 100p. tuom. Pia Heikkinen
3.3.2019 Turenki AVOHYV, RTK2, 100p. tuom.Taru Leskinen
28.4.2019 Loima VOI-luokka, 100p. tuom. Pia Heikkinen

TULOKSiA / RESULTAT:

Keltainen nauha / Gult band
Miksi keltaista nauhaa käytetään ? / Varför använder man gult band ? 

Koira tarvitsee enemmän tilaa koska: /Jo, hunden behöver mera utrymme därför att:

Koira voi toipua esim. leikkauksesta / Hunden kanske hämtar sig efter en operation

Koiralla voi olla huonoja kokemuksia toisista koirista / Hunden kan ha dåliga  
erfarenhet av andra hundar.

Koira voi olla arka tai pelokas / Hunden kan vara känslig eller rädd.

Koira totuttelee uuteen ympäristöön / Hunden bekantar sig med en ny miljö.

Koiralla on koulutus meneillään / Hunden skolas just då.

Pentu opettelee hihnakäytöstä / Valpen tränar att gå i koppel.

Koira voi olla agressiivinen / Hunden kan vara aggressiv.

Koiralla voi olla fyysinen este kommunikoida normaalisti esim. on sokea/kuuro. / 
Hunden kan ha ett fysiskt hinder som t.ex. vara blind / döv.

Koira on työkoirana (opaskoira) / Hunden kan vara i arbete (ledarhund).

Anna tilaa keltaista nauhaa pitävälle koirakolle tai aikaa siirtyä kauemmaksi! / 
Ge utrymme åt hundar som bär gult band eller tid att röra sig längre ifrån!!

Ohita oikein,ota muut huomioon ja kysy lupa tervehtimiseen. /

Passera rätt, ta andra i beaktande och fråga lov om de får hälsa på varandra.
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• aktiivista toimintaa ja lenkkeilyä on syytä välttää 
kuumina päivinä. Lenkitä koira aamulla varhain tai 
vasta iltamyöhään ilman jo hieman viilennyttyä.

• viilennä kuumissaan olevaa koiraa kastelemalla sitä 
viileällä vedellä. Älä unohda kastella mahan alustaa, 
siellä iho on ohutta, karvoja vähemmän ja viilene-
minen siten tehokkaampaa. Vältä jääkylmän veden 
käyttämistä, tällöin vaikutus voi olla päinvastainen! 

• raikasta vettä on oltava koiran saatavilla koko ajan. 
Varaa vesipullo reissuille mukaan, siitä voi juomisen 
lisäksi kaataa vettä kuumissaan olevan koiran päälle.

• asfaltti on hellekelillä polttavan kuuma! Se voi 
jopa vahingoittaa tassuja. Parempia kulkureittejä 
helteellä ovat nurmikot ja polut , mutta jos reittisi 
kulkee asfaltilla, niin kokeile ensin kädellä tai paljaal-
la jalallasi sen polttavuutta (vinkki netistä: "Asfaltin 
lämpötilasta saa osviittaa asettamalla käden maahan 
seitsemäksi sekunniksi.").

• älä jätä lemmikkiä autoon, lämpötila nousee het-
kessä hengenvaaralliseksi. Ikkunoiden raolleen jättä-
minen Ei riitä pitämään auton lämpötilaa viileänä!

HELLEPÄIVÄN VINKIT KOIRANOMISTAJALLE!
Kesä on taas kohta täällä ja aurinko hellii lämmöllään. Kuumalla kelillä on 
kuitenkin muistettava huolehtia koiran viilentämisestä ja riittävästä veden-
saannista! Koirilla ei ole hikirauhasia, vaan ne säätelevät ruumiinlämpöään 
läähättämällä, jolloin kielen päältä haihtuu vettä. Voimakas läähätys onkin 
selvä merkki siitä, että koira tarvitsee pikaisesti viilennystä. 

Jos koiran kanssa on kuumana päivänä matkustet-
tava, on huolehdittava siitä, että koira pysyy auto-
matkan aikana viileänä ja saa riittävästi juotavaa. 
Lue Evan vinkit koiran viilentämisestä autossa, esim 
jäähdytysalustasta ja muista varusteista toisaalla 
tässä lehdessä!

Pidä kuitenkin mielessä, että koiran lämmönsieto 
on yksilöllistä, esim lyhytkuonoisuus laskee koiran 
lämmönsietokykyä.

Jos koirasi alkaa oirehtia voimakkaasti läähättä-
en, oksentelulla tai kuolaamisella, taustalla voi 
olla lämpöhalvaus. Siirrä koira tällöin välittömästi 
viileämpään paikkaan ja jäähdytä koiraa viileällä, 
ei jääkylmällä, vedellä. Jos koira ei ala toipua ja on 
voimaton, se on toimitettava välittömästi eläinlää-
käriin, lämpöhalvaus on koiralle hengenvaarallinen! 
Muita lämpöhalvauksen oireita ovat mm. horjumi-
nen, lasittunut katse ja levottomuus.

Hyvää ja turvallista kesää kaikille karvaturreille ihmi-
sineen!

Hellepäivänä on hyvä pitää mielessä seuraavat vinkit:

Teksti ja kuvat: Terhi Niittyaro-Pettersson
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låsbar grind
Hundhobbyistens absolut måste nr. 1!! På resan kan du tryggt öppna bakluckan 
utan risk för att hundarna hoppar ut utan lov, rusar ut på vägen och blir 
överkörda. Är grindarna dessutom låsbara är det tryggare att lämna bakluckan 
öppen utan behöva vara rädd för att någon släpper ut hundarna medan 
tvåbeningarna håller toa- och matpaus. Dock kan man ju stöta på idiotiska 
människor som ändå genom gallret petar in något giftigt för hunden att 
stoppa i sej, men sannolikheten är väl rätt så liten att detta händer (jag brukar i 
mån av möjlighet parkera så att jag kan ha bilen under uppsikt på matpausen). 
Under långa dagar på träningslägret kan du ha fullt korsdrag i bilen med bak-
luckan och fönstren öppna och hunden har det lite svalare och skönare i bilen. I 
kombination med foliepresenningen hålls temperaturen på en rätt så behaglig 
nivå i bilen, också under indiansomrar som den vi hade i fjol. 

Text: Eva Sjöman
Bild: Eva Sjöman, förutom kanisterbilden: www.hongkong.fi

Evas överlevnadstips då du reser med hund
Då man reser, är på utställning eller åker på träningsläger i sommarvärmen med sin 
fyrbenta vän finns det en del utmaningar att ta i beaktande. Här har jag samlat några 
tips baserat på egna erfarenheter hur man kan göra det lite angenämare för hunden 
då man är ute på äventyr.

OBS! OBS! OBS! Alla hundar är individer och olika känsliga för värme. Det är upp till dej 
själv att avgöra om dessa tipsa är lämpliga för din hund eller inte. Oberoende ska man 
ju undvika att t.ex. ha hunden i bilen en het sommardag.

Lycka till och trevlig resa!!

foliepresenning
Foliepresenningen la jag märke till på marknaden för ett par år sedan, men funderade och inter-
vjuade andra hundbekanta först innan jag beslöt att köpa en egen i fjol somras. Pressun fungerar 
så, att den blanka ytan reflekterar solstrålarna (upp till 70-80%), så solen kommer inte lika lätt 
åt att värma upp det som finns under pressun. Och när den dessuom består av tunna remsor, 
kommer varm luft åt att passera genom springorna istället för att hållas instängd under pressun 
som på många andra solskydd. Tar man en pressu av storleken 3 x 4m täcker den en normalstor 
farmarbil från vindrutan till bakluckan och dessutom sidofönstren. Foliepressun är också utmärkt 
att täcka över utställningtältet eller hundens bur ifall man inte har tillgång till skugga. Den kan 
också läggas på campingtältet eller hängas upp som ett solskydd vid sittplatsen i trädgården 
eller ge skugga i hundgården. Jag har bara gott att säga om denna pressu! Man ska dock vara lite 
försiktig om man har den över bilen – folieremsorna av aluminium kan skråma bilens lackering.



- 11 -

kanister med vatten
Hunden måste få vatten att dricka under färden och vatten kan också behövas till att blöta 
kyltäcket eller handduken som hunden ligger på. Kanisterns storlek väljs beroende på hur många 
hundar man har med sej och hur ofta det finns möjlighet att fylla den, och naturligtvis också 
beroende på hur mycket utrymme det finns i bilen (hur lite man än försöker packa med, blir det 
alltid megatrångt i bilen när man ska på resa :D ). För mitt behov med i medeltal 3-5 hundar 
av varierande storlek medpackade i bilen, har en 5 l kanister visat sej vara lämplig. Som ett till-
läggstips kan nämnas att en plastkanister med bred mynning och stadigt handtag (typ den på 
bilden) är praktisk att transportera och förvara hundmat i på resan, så behöver man inte vara rädd 
att påsen med hundmat i går sönder och man har popplorna runt överallt i bilen.

kyltäcke
På marknaden finns olika modeller av kyltäcken som i de flesta fall blöts 
ner med vatten och sedan kyl täcket hunden då vattnet avdunstar. Jag har 
en modell i frotétyg som har en tygdel som även går under magen och på 
så sätt kyl lite effektivare. Har man en hund av pälsras som fönats fluffig 
och fin hemma före avfärden till utställningen är det dock kanske inte att 
rekommendera att klä ett plaskblött täcke på den ;) Man bör komma ihåg 
att klä av hunden täcket i tid före det blir till ett våtvarmt omslag som har 
motsatt effekt eller sen då doppa täcket på nytt i (kallt) vatten för att åter 
”aktivera” det! Har man inte annat att tillgå får hunden också hjälp av att man 
blöter en handduk med kallt vatten och hunden lägger sej på den. Då täcket 
är torrt kan man också ha det till att klä det på hunden efter simturen, så hålls 
omgivningen lite torrare då hunden ruskar på sej. 

trådlös termometer
Med en trådlös termometer kan man i realtid hålla kolla på hur varmt hunden har det i 
bakluckan. Själv har jag sändaren fäst på framsidan av gallret som finns bakom nackstöden 
i baksätet. Displayen har jag sedan någonstans där framme i bilen. Har du displayen synlig 
i t.ex. vindrutan och hundarna parkerade ensamma i bilen, kan det också lugna oroliga 
medborgare om de kan se att temperaturen i bakluckan inte är på bastunivå och de låter bli 
att slå in fönstret för att ”rädda” hundarna. Jag har med tanke på det satt en lapp med texten 
”Takaluukku / Trunk” på displayen så att det ska vara lättare att förstå att displayen faktiskt 
visar tempen i bakluckan där hundarna är.

Vädringskrok
Ifall man inte vågar lämna bakluckan helt öppen, kan en vädringskrok 
var behändig. Modellen passar till många bilar och möjliggör att bak-
luckan kan låsas i normal ordning men ändå blir det en ordentlig glugg 
för ventilation. Längden på kroken väljs enligt behov: har du hundarna 
i bur eller bakom grind kan du ha en längre modell, är hundarna lösa 
bör kroken vara så kort att hundarna inte ryms att klämma sej ut.
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På onsdag kväll den 3.4. packade Eva Sjöman och jag 
in två hovawarts, två mittelspitzar, alla väskor samt 
oss själva i en Toyota, och så körde vi iväg mot bå-
ten som tog oss till Stockholm. Det var ganska pirrigt 
och spännande, och samtidigt lite overkligt, det här 
var ju trots allt min och Remus första resa utomlands 
tillsammans. Efter vad som kändes som en väldigt 
kort natt, körde vi i land på svensk mark och startade 
etapp nummer två, ner genom Sverige till Danmark. 
I det här skedet var jag ännu väldigt stressad över om 
jag faktiskt hade allting med mig som jag borde, det 
kändes som att man packat så väldigt lätt för att få 
allting att rymmas med i bilen. 

Att sitta i bil i timtal i streck är överraskande tungt, 
och energinivåerna åker av och an som de tycker. Vi 
klarade oss ändå med relativt få pauser, och anlände i 
Danmark inom planerad tid. Dag nummer tre körde 
vi från Danmark via Tyskland och till Holland, där 
vi bodde på en liten B&B i Staphorst. Det var en my-
sig liten by, och vyerna var härligt gröna och frodiga. 
De flesta hus var byggda av tegel, och det fanns djur 
som hönor, får, kor och hästar på små gårdar lite här 
och där, också mitt i bostadsområdena. Härligt att få 
uppleva lite vår och värme i förtid!

På fredag kväll då vi packat upp, kunde man re-
dan bli nervös inför utställningen nästa dag. Väckar-
klockan ringde tidigt nästa morgon, och vi anlände 
i god tid till utställningsområdet innan de öppnade 
dörrarna klockan 8. Vi insåg snabbt att vår ring 

faktiskt var den stora ringen – vilken lyx! De hade 
överlag fina, rymliga ringar som var helt täckta med 
matta, vilket var väldigt skönt, speciellt med de stora 
hundarna. Vi slog upp läger direkt bredvid ringen 
och började se över planen för dagen. 

Hoffarna var först i ringen, och domaren Ans 
Schellekens-Van Vugt gillade våra finländska hof-
far, så pass att de båda utdelades en excellent utvär-
dering. Både Mira och Remus fick fina, välskrivna 
utvärderingar. Remus placerades som näst bästa 
hane med reserv certifikat och cacib. Miras härliga 
utvärdering placerade henne som bästa tik med till-
hörande certifikat och bästa veteran. I kampen om 
bäst i rasen föll dock valet på en tysk hane, men vi 
var väldigt nöjda ändå. Evas systers mittlar som vi 
hade med oss klarade sig också suveränt, med var-
sin bäst i rasen samt certifikat till båda och cacib till 
hanen i champion-klassen, som också erhöll titeln 
Holländsk champion. All denna succé betydde ju att 
vi sprang i gruppringarna hela eftermiddagen, först 
veteranerna, sedan par-tävlingen, efter det sprang 
mittlarna i grupp 5, och sist men inte minst var ännu 
en av mittlarna i bästa junior-ringen. Några större 
succéer var det inte, men huvudsaken är ju att man 
varit och representerat rasen / raserna. Par-tävlingen 
var ju också ganska skojig, Eva sprang med Mira och 
Remus, och fastän vi inte hade hunnit öva så mycket 
uppförde sig hundarna exemplariskt, och rörde sig 
som om de faktiskt visste vad de höll på med. På 

Vår resa ner till utställningen i Zwolle, Holland
Text: Janina Enqvist (eller Text & bild: Janina Enqvist)

Bilder: Janina Enqvist (& Eva Sjöman)



kvällen firade vi med lite skumppa och kaka, men ef-
ter en ca. 10 timmars dag på utställning var det nog 
sömnen som lockade allra mest.  

Morgonen därpå, alltså på söndagen, bar det igen 
av till mässcentret i Zwolle där dag nummer två av 
utställningen just skulle köra igång. Vi var ute i god 
tid igen, och hittade en bra plats att slå läger på. Hof-
farnas ring gick enligt ganska samma mönster som 
dagen innan, några av hundarna hade bytts ut, men 
samma tyska hoffe tog hem bäst i rasen igen. Hjär-
tat pumpade helt otroligt då jag med Remus sprang 
emot den andra championhanen om reserv-certet 
och -cacibet, men lyckligtvis gillade domaren Re-
mus mer, och han blev igen näst bästa hane. Mira 
var bästa tik med tillhörande certifikat, samt bästa 
veteran och erhöll titeln Holländsk champion. Mit-
telpojkarna klarade sig också dom lika bra som på 
lördagens utställning och den yngre blev Holländsk 
junior champion. Det var faktiskt riktigt nära att den 
yngre av dem skulle ha gått vidare i gruppringen. 
Mira klarade sej superbra i veteran-ringen och kam-
made hem en Best in Show 3 Veteran-placering. Vi 

fick lätt ännu några timmar att rulla på med foto-
grafering och ihoppackning, och sen var det bara att 
inse att det hela redan var över. Efter allt stressande 
och nervositeten hade vi klarat oss igenom det hela 
utan några fiaskon. 

Vi sov en god natts sömn på vår B&B, och på mån-
dag morgon 8.4. packade vi ihop vårt pick och pack 
och startade färden hemåt. Det var en riktig mara-
tonkörning, där vi kring tio på morgonen startade 
från Holland, körde igenom Tyskland, Danmark och 
till Sverige, där vi stannade för natten lite utanför 
Malmö. Man var grymt trött, och då hade jag inte 
ens kunnat hålla mig vaken hela vägen. På tisdagen 
körde vi upp genom Sverige, och nappade kvällsbå-
ten från Stockholm till Åbo.

Resan var överlag en fin upplevelse, och jag kan 
lugnt säga att då jag tog hem en liten valp somma-
ren 2015 skulle jag aldrig i livet ha kunnat ana att jag 
skulle ge mig iväg på en sådan här resa, men här är 
vi nu, med en ny erfarenhet under bältet, och jag är 
verkligen så glad över att jag vågadegemej iväg. 
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Huhtikuussa vietettiin kansallista Koiranpäivää.
Teemaksi Kennelliitto nosti tänä vuonna vastuulli-
suuden koiran hankimisessa ja sen pitämisessä.

Koira tulisi hankkia vain luotettavalta kasvatta-
jalta, äläkä osta paperitonta rotukoiraa. Varmistu 
ennen ostopäätöstä että pentueen vanhemmat ovat 
terveitä ja hyväluonteisia.

Ennen koiran hankkimista olisi myös hyvä pun-
taroida mahtuuko koira päivittäsine lenkkeineen ja 
aktivointeineen arkipäivääsi seuraavien kymmenen 

vuoden ajan ja lisäksi paneutua eri rotujen erilaisiin 
tyypillisiin käytösmalleihin, jotta kotiin valikoituisi 
elämäntapaasi ja toiveisiisi mahdollisimman sopiva 
koira.

Oikein hyvää kesää kaikille koiranmielisille ja on-
nellista koiranelämää kaikille koirille!

Par-hau firade hundens dag i fint sol-
sken, på egen skolningsplan. Närmare 30 
hundar och över 30 personer deltog.

Hundägarna fick pröva med sina hundar 
på olika saker, som t.ex. agility, nose 
work, balans eller så bara ha socialt 
umgänge. 

Föreningen bjöd på trakteringen.

Kansallinen Koiranpäivä 24.4

Tunnelmakuvia Par-Haun Koiranpäivän tapahtumasta, jossa oli mahdollista kokeilla eri koiraharrastuslajeja ja viihtyä yhdessä 
hyvässä seurassa. Herkulliset tarjoilut tarjosi Par-Hau.
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utställningsresa till riga 
– meddela om intresse finns att komma med!!

Par-Hau ordnar i höst en utställningsresa till Baltic Winner’19 i Riga, 
Lettland. Avfart med buss från Bustis i Pargas fredag 25.10 (i god tid 
på dagen, exakt tidpunkt klarnar senare), hemkomst sent på söndag 
kväll/natt 27.10. Troligtvis har vi inte möjlighet att bli till eventuella 
gruppfinaler på söndag, då vi måste hinna tillbaka till båten i tid. 

Mera info om Baltic Winner-utställningen och övriga tilläggsutställ-
ningar hittar du här: http://www.dogs.lv/en/shows/dog-shows-list/. 

Par-Hau betalar bussen och båten. Deltagarna betalar övriga utgifter 
som t.ex. hotell och mat, samt hundens anmälningsavgift till utställ-
ningen.

För att få ett litet hum om hur många som eventuellt kan tänkas 
komma med på resan ber vi att de som skulle vilja komma med på 
resan, preliminärt meddelar sitt intresse per e-post till parhau.box@
gmail.com före den 1.6.2019. Meddela då också 1) i hur många burar 

näyttelyreissu riikaan 
– ilmoita kiinnostuksesi osallistua!

Par-Hau järjestää syksyllä näyttelyreissun Baltic Winneriin Riikaan, 
Latviaan. Lähtö bussilla Bustiksesta, Parainen, perjantai 25.10 (hyvissä 
ajoin päivällä, tarkka kellonaika selviää myöhemmin), paluu kotiin 
myöhään sunnuntai ilta/yö 27.10. Mitä luultavammin meillä ei ole 
aikaa jäädä mahdollisiin ryhmäkehiin sunnuntaina, koska meidän 
täytyy ehtiä ajoissa laivalle.

Lisää infoa Baltic Winner-näyttelystä sekä oheisnäyttelyistä löydät 
täältä: http://www.dogs.lv/en/shows/dog-shows-list/. 

Par-Hau maksaa bussin ja laivan. Osallistujat maksavat itse muut kulut, 
kuten esim. hotellin ja ruoat, sekä koirien ilmoittautumismaksut näyt-
telyyn.

Jotta saisimme jotain osviittaa kuinka moni on mahdollisesti tulossa 
mukaan reissulle, pyydämme matkasta kiinnostuneita alustavasti 
ilmoittautumaan s-postitse osoitteeseen parhau.box@gmail.com 
1.6.2019 mennessä. Ilmoita myös 1) bussiin tulevien koirahäkkien 
määrä ja 2) häkkien koko (noin), sekä 3) toivotko yhden hengen huo-
neen, vai haluatko jakaa huoneen jonkun kanssa.

Huom! Tämä ei sido sinua mihinkään vielä tässä vaiheessa!

hundarna reser i bussen och 2) burarnas ungefärliga storlek, samt 3) om 
du föredrar ett enpersonersrum, eller om du vill dela rum med någon.

Obs! Detta binder dej inte ännu till någonting i detta skede!

miras och mayas utställningsresultat från våra utrikesresor i år
Mira och Maya har i år varit på några utrikesresor och kammat hem fina resultat:

Miras resultat:
Kaunas INT, Littauen 26.1.2019 VET EXC1 VET-CAC BB2 BOB-VET -> Littauisk & Baltisk Veteran Champion
Kaunas INT, Littauen 27.1.2019  VET EXC1 VET-CAC BB2 BOB-VET 
Groningen INT, Holland 1.3.2019 VET EXC1 BB1 CAC BOB-VET BOB
Groningen INT, Holland 2.3.2019 VET EXC1 BB1 CAC BOB-VET BOB 
Benelux Veteran Winner 2019 -> Holländsk Veteran Champion
I partävlingen tillsammans med Steinroller Zean-Zibelius BIS2 Brace
Zwolle INT, Holland 6.4.2019 VET EXC1 BB1 CAC ROP-VET BOS
Zwolle INT, Holland 7.4.2019 VET EXC1 BB1 CAC ROP-VET BOS BIS3 Veteran -> Holländsk Champion

Mayas resultat:
Kaunas INT, Littauen 26.1.2019 INT VG1
Kaunas INT, Littauen 27.1.2019 INT EXC1 CAC BB3 
Groningen INT, Holland 1.3.2019 INT G
Groningen INT, Holland 3.3.2019 INT EXC1 BB1 CAC CACIB BOS Benelux Winner 2019

Miras fullständiga namn med titlar och skolningserkännaden är 
C.I.E DK&EE&LV&LT&BALT&DE(VDH)&NL&BY CH BY GR CH NL&EE&LV&LT&BALT VCH EEW-15 LTW-15 
BYW-15 KBHW-15 DEW-17 BNLVW-18 FIVW-18 BNLVW-19 BH VIRTA-17 AD TK1 RTK1 RTK2 RTK3 
Skywatch's My Love Miracle

Mayas fullständiga namn med titlar är EE&LV&LT&BALT JCH BNLW-19 Aureahof's Careless Whisper
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Direkt efter årsmötet började årsfesten, där över 20 medlemmar deltog. 
God mat och god stämning.
Föreningen ville även denna gång uppmärksamma medlemmar, som 
under det gågna året aktivt deltagit i föreningens olika skolningar 
och kurser. Under året hade glädjande många medlemmar deltagit i 
föreningens verksamhet, så det fanns många som förtjänade att bli 
premierade. Denna gång ville föreningen dock speciellt uppmärk-
samma medlemmarna Ellen Sauson, Annika Alopeus samt Mari-Emilia 
och Samuli Pakarinen,
Föreningen tackade även, kommitteen som jobbade mycket med se-
naste hösts utställning samt föreningens styrelse och dess ordförande. 
 
Vuosikokouksen jälkeen pidettiin vuosijuhlat, johon osallistui yli 20 
jäsentä. Tilaisuudessa hyvää ruokaa ja kaikilla oli hyvä mieli.
Yhdistys huomioi aktiivisia jäseniään, jotka kuluneena toimintavuotena 
2018 olivat aktiivisesti osallistuneet yhdistyksen toimintaan erilaisissa 
koulutuksissa. Yhdistyksen kursseille ja muihin tapahtumiin on tänäkin 
vuonna osallistunut ilahduttavan runsaasti aktiivisia koirakoita, joten 
jäsenistössä olisi useita kannustushuomion ansaitsevia koirakoita. Tällä 
kertaa yhdistys kuitenkin erityisesti halusi huomioida Ellen Sauson, 
Annika Alopeuksen sekä Mari-Emilia ja Samuli Pakarisen.
Yhdistys kiitti paljon syksyn eteen ahertanutta näyttelytoimikuntaa ja 
myös yhdistyksen hallitusta ja sen puheenjohtajaa.

 Årsfesten / Vuosijuhla  Toimintasuunnitelma - 2019 - Verksamhetsplan

• Näyttely-, tottelevaisuus-, agility-, ja muuta koulutusta /Utställ-
nings-, lydnads-, agility och övrig skolning

• MEJA, Metsästyskoirien jäljestämiskoe 2019 Nauvossa

• Kursseja sekä jäsenten koulutusta / Kurser och skolning av  
medlemmar

• Epävirallisia näyttelyitä, tottelevaisuuskokeita ja agilitykilpailuja / 
Inofficiella utställningar, lydnadsprov och agilitytävlingar

• Kerhoiltoja / Klubbkvällar

• Ulkoilupäiviä / Friluftsdagar

• Vuosijuhla / Årsfest

• Esityksiä eri tilaisuuksissa / Uppvisningar på olika tillställningar

• Lehden toimittaminen / Utgivning av tidning

• Koulutuskentän kehittäminen / Utvecklandet av skolningsplan

• Muu toiminta / Övrig verksamhet.

Match Show
i Nagu/ NauvoSSa (FraMNäS) 

3.7.2019 kl(o) 18.00
NärMare iNFo SeNare / MyöheMMiN eNeMMäN iNFoa
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Protokoll fört vid ParHau rf/ry årsmöte i Brankis den 2.2.2019 
- Närvarande 17 medlemmar.

1§ Mötet öppnades kl 18:03. 

2§ Till mötets ordförande valdes Fred Sundén och till sekreterare 
Gunveig Sundén.

3§ Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört.

4§ Föredragningslistan godkändes.

5§ Till protokolljusterare och rösträknare valdes Aya Lundstén och 
André Lindholm.

6§ Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande 
presenterades och verksamhetsberättelsen godkändes. 

7§ Bokslutet fastställdes och styrelsen och de redovisningsskyldiga 
beviljades ansvarsfrihet.

8§ Fastställdes beslut gällande arvoden och reseersättning liksom 
tidigare enligt skattefria ersättningar.

9§ Budgeten och verksamhetsplanen för verksamhetsåret godkändes. 
Beslöts att medlemsavgiften bibehålls oförändrad dvs 22 € och 5 
€ som anslutningsavgift, 7€ för familjemedlemmar och juniorer. 
I detta sammanhang framkom även att budgeten tillåter att Par-
Haus plan kommer att skötas som köptjänst.

10§ Fastställande av styrelsemedlemmarnas antal. Beslöts att styrel-
sen består av ordförande och 6-8 medlemmar.

11§ Till styrelsens ordförande valdes Tettan Lindqvist.

12§ Val av styrelsemedlemmar. Benita Kettunen meddelade att hon 
önskar avgå och för ett år valdes istället Denise Ramstedt. Eija 
Lamsijärvi, Petra Kiuru och Terhi Niittyaro-Pettersson är i tur att 
avgå. Eija och Petra återvaldes för följande 2-års period. Terhi 
önskar inte fortsätta. Sofie Ramstedt valdes som ny i styrelsen för 
åren 2019 och 2020. 
Styrelsemedlemmar under år 2019 är därmed Denise Ramstedt 
(ny), Eija Lamsijärvi, Petra Kiuru, Sofie Ramstedt (ny), Eva Sjöman, 
Eva Holmström och Marjo Lepistö-Grönroos.

13§ Till verksamhetsgranskare valdes Cebor Karlsson och Cia Holm-
berg och till deras suppleanter Fred Sundén och Aya Lundstén.

14§ Val av representanter till olika kennelorganisationer. Mötet valde 
Aya Lundstén, Eva Sjöman, Tettan Lindqvist, Terhi Niittyaro-
Pettersson och som deras ersättare Denise Ramstedt och Sofie 
Ramstedt.

15§ Övriga ärenden. Tettan Lindqvist informerade om GDPR kurs hon 
deltagit i. Diskuterades bla personers rätt att inte synas på bild om 
så ej önskas.

16§ Mötet avslutades kl 18:46.

Fred Sundén (ordförande) Gunveig Sundén (sekreterare)

 Årsmöte / Vuosikokous
Vuosikokous 2.2.2019
Vuosikokous on yhdistyksen korkein päättävä elin ja vuosikokouksessa 
päätetään sääntöjen mukaisista asioista, josta tiivistelmä seuraavassa:

Kuluneen vuoden tilinpäätös hyväksyttiin.

Alkavan vuoden toimintasuunnitelma vahvistettiin.

Kenneljärjestöissä Par-Hauta edustavat Aya Lundsten, Eva Sjöman, Lena 
Lemberg, Terhi Niittyaro- Pettersson ja Tettan Lindqvist. Varalla Denise 
Ramstedt ja Sofie Ramstedt

Tilintarkastajana jatkaa Cia Holmberg ja Cebor Karlsson.

JÄSENMAKSUT
Vuosikokous päätti pitää yhdistyksen jäsenmaksut vuonna 2019 ennal-
laan: vuosijäsen 22€, perhe- ja nuorisojäsen 7€, liittymismaksu 5€

HALLiTUKSEN KOKOONPANOSSA MUUTOKSiA
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tettan Lindqvist.

Hallituksessa jatkavat Eija Lamsijärvi ( erovuorossa,valittiin uudelle 
kaudelle) , Eva Sjöblom, Lena Lemberg, Marjo Lepisyö-Grönroos, Petra 
Kiuru (erovuorossa, valittiin uudelle kaudelle) ja Siv Holmgren.

Hallituksen riveistä poistuivat Benita Kettunen ja Terhi Niittyaro-
Pettersson (erovuorossa) 

Hallitukseen nousivat uusina jäseninä Denise Ramstedt ja Sofie 
Ramstedt.

Styrelsen 2018, fr v. Benita, Marjo, Siv, Petra, Terhi, Eija, Eva o. Lena 
varav Benita och Terhi lämnar styrelse. Tack för gott samarbete!
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 Registerbeskrivning 
/ information enligt artikel 13 i GDPR ( EU:s dataskyddsreform 2018 )

Föreningens namn: Par-Hau rf. ry. Hemort: Pargas
Kontaktuppgifter: Ansvariga för medlemsregistret.
 
Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden
Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera fören-
ingens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens 
och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter.
Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga 
förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av 
personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i 
föreningslagen och bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifterna
Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse och av styrelsen 
valda två medlemsregisteransvariga . Endast de som ansvarar för med-
lemsregistret har tillgång till medlemsregistret i sin helhet.
Medlemmarnas uppgifter i registret är: namn, hemadress, e-mail, te-
lefonnummer och dessutom födelseår för juniorer. Namnen på nya och 
avskrivna behandlas av styrelsen årligen.

Lagringsperioden
Uppgifterna lagras så länge som medlemskapet fortgår och raderas före 
ingången av andra kalenderåret efter att medlemskapet upphört. För-
troendevaldas uppgifter sparas för alltid med tanke på historik för för-
eningen. Namnen på nya och avskrivna medlemmar under kalenderåret 
sparas tillsammans med bokföringsmaterialet.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära till-
gång till och rättelse av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är 
det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa 
eller invända mot behandlingen. Rätten till dataportabilitet är med stöd 
av artikel 20.1.a och 20.1.b inte möjlig att utöva.

Klagomål
Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klago-
mål till Dataskyddsmyndigheten

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter 
Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning 
över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möj-
ligt att vara medlem i föreningen.

Fotografering
På föreningens tillställningar meddelas om att bilder tas, så att perso-
ner som inte vill bli fotograferade kan meddela härom.Om personer på 
bilder, som skall publiceras eller publicerats, går att identifiera, har per-
sonerna rätt att kräva att de döljs från fotot, inte publiceras eller tas bort.

Styrelsen för Par-Hau rf. ry., Pargas den 29.4.2019

Rekisteriseloste 
(GDPR) artiklan 13 mukaiset tiedot (EU:n tietosuojauudistus 2018)

Yhdistyksen nimi: Par-Hau rf. ry. Kotipaikka: Parainen
Yhteystiedot: Jäsenrekisteristä vastaavat. 

Jäsenrekisterin tarkoitus ja oikeusperuste 
Jäsenrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa ja dokumentoida yhdis-
tyksen toiminta ja organisaatio sekä huolehtia yhdistyksen ja jäsenistön 
oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisesta.
Jäsenrekisterin oikeusperusteina ovat artikla 6.1.c (lakisääteiset velvoit-
teet) ja artikla 9.2.d (erityisten henkilötietoryhmien käsittely). Kansalli-
sen lainsäädännön mukaisia perusteita ovat yhdistyslain ja kirjanpitolain 
säädökset.

Henkilötietojen vastaanottajat
Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen hallitus ja kaksi hallituksen valit-
semaa jäsenrekisterivastaavaa. Ainoastaan jäsenrekisteristä vastaavilla 
on pääsy koko jäsenrekisteriin.
Rekisterissä on jäsenistä seuraavat tiedot: nimi, kotiosoite, sähköposti-
osoite, puhelinnumero sekä nuorten osalta syntymävuosi. Hallitus käsit-
telee uusien ja poistettujen jäsenten nimitiedot vuosittain.

Säilytysaika
Tiedot säilytetään koko jäsenyyden ajan ja poistetaan jäsenyyden päät-
tymistä seuraavan toisen kalenterivuoden alkuun mennessä. Luotta-
mushenkilöiden tiedot säilytetään pysyvästi yhdistyksen historiatietoi-
na. Kunkin kalenterivuoden aikana liittyneiden ja poistettujen jäsenten 
nimitiedot säilytetään osana kirjanpitoaineistoa.

Oikeudet
Jäsenrekisteriin merkityillä henkilöillä on oikeus pyytää pääsy heitä kos-
keviin tietoihin ja pyytää omien tietojensa oikaisemista. Niin kauan kuin 
henkilö on jäsenenä, hänellä ei ole oikeutta pyytää omien tietojensa 
poistamista tai käsittelyn rajoittamista eikä oikeutta vastustaa käsitte-
lyä. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen artiklan 20.1.a ja 20.1.b 
mukaisesti ei ole mahdollista käyttää. 

Valitukset
Jäsenrekisteriin merkityillä henkilöillä on oikeus tehdä valitus tietosuo-
javaltuutetulle. 

Tietojen luovutusvelvollisuus 
Yhdistyslaki edellyttää, että yhdistys ylläpitää jäsenistään luetteloa. Jos 
henkilö ei luovuta tarvittavia tietoja, hän ei voi olla yhdistyksessä jäsenenä.

Valokuvaus
Yhdistyksen tilaisuuksissa tiedotetaan valokuvien ottamisesta, jotta 
henkilöt voivat ilmoittaa, jos eivät halua tulla kuvatuiksi. Jos henkilöt 
ovat julkaistuissa tai julkaistavissa kuvissa tunnistettavissa, heillä on oi-
keus vaatia, että heidät peitetään kuvassa tai että kuvaa ei julkaista tai 
että julkaistu kuva poistetaan.
Par-Hau rf. ry.:n hallitus, Parainen, 29.4.2019
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UUSI JÄSENSIHTEERI HAUSSA 
Sinustako uusi jäsensihteerimme? 

Par-Hau etsii iloiseen joukkoonsa aktiivista jäsensihteeriä nykyisen 
jäsensihteerin ilmoitettua kapulansiirrosta. Jäsensihteerin tehtäviin 
kuuluu:

- jäsenrekisterin ylläpito, ja jäsenmaksujen sekä toisinaan myös 
kurssimaksujen laskuttaminen helppokäyttöistä Flomembers- 
ohjelmistoa käyttäen

- jäsenrekisterissä tapahtuneiden muutosten raportointi yhdistyk-
sen hallitukselle

- yhdistyslehden lähettäminen jäsenille

- jäsensihteerin sähköpostilaatikkoon tulevien tiedustelujen 
hoitaminen

Jäsensihteerin tehtävä ei ole kovin aikaa vievää, ja sitä voi tehdä 
itselleen sopivassa rytmissä, lukuunottamatta alkuvuonna tapahtuvaa 
jäsenmaksujen laskutusta.

Oma tietokone ja internet-yhteys tarvitaan. Jäsensihteerin tehtäviin 
saat tietenkin hyvän perehdytyksen ja samalla pääset mukaan yhdis-
tyksen toiminnan ytimeen. Jäsensihteerinä sinulta ei peritä vuosittais-
ta yhdistyksen jäsenmaksua (yhdistyksen toimihenkilöiltä ei peritä).

Kiinnostuksesi mukaan on roolia mahdollista laajentaa myös muihin 
tehtäviin, esim Par-Haun kurssien järjestämiseen tai muuhun yhdistyk-
sen toimintaan.

Kiinnostuitko? Siinä tapauksessa ole yhteydessä yhdistyksen rahaston-
hoitajaan Eija Lamsijärveen, meilaa: eijalamsij@gmail.com. Eijalta voit 
kysellä myös lisätietoja tehtävästä ennen kiinnostuksen ilmoittamista.

NY MEDLEMSSEKRETERARE SÖKES 
Blir du vår nya medlemssekreterare?

Par-Hau söker en ny aktiv medlemssekreterare till sitt glada gäng 
eftersom vår nuvarande medlemssekreterare kommer att sluta. Till 
medlemssekreterarens uppgifter hör:

- upprätthållande av medlemsregistret och debitering av med-
lemsavgifter och ibland också kursavgifter genom att använda 
ett lätthanterligt Flomembers-program

- rapportering av ändringar i medlemsregistret till föreningens 
styrelse

- skicka medlemstidningen till medlemmarna

- svara på förfrågningar som kommer till medlemssekreterarens 
e-post

Medlemssekreterarens arbete är inte tidskrävande, och man kan göra 
arbetet när det passar en själv, förutom debiteringen av medlemsav-
giften i början av året.

Egen dator och internetförbindelse behövs. Du får en bra inskolning 
till medlemssekreterararbetet och som en medlemssekreterare har du 
bra insyn i hur föreningen fungerar. Som medlemssekreterare betalar 
du inte föreningens årliga medlemsavgift (föreningens funktionärer 
debiteras inte).

Om du är intresserad så kan uppgiften även utvidgas att omfatta 
andra områden som organisering av Par-Haus kurser eller annat enligt 
ditt intresse.

Blev du intresserad? Meddela ditt intresse till föreningens kassör Eija 
Lamsijärvi, mejla till: eijalamsij@gmail.com. Du kan också kontakta 
Eija för att fråga mera om medlemssekreterarens uppgifter.
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Varaa kalenteriisi 23.9. maanantai-ilta ja tule silloin Par-Haun luentotilaisuuteen kuulemaan Anna 
Sydänheimon (Pawsiteam, Piispanristi) ohjeita siitä, miten voit harjoittelun keinoin edistää koirasi 
valinnanmahdollisuuksia hoitotoimenpiteissä. 

Kuulet luennolla, miten koiran voi opettaa ilmaisemaan milloin toimenpiteessä pidetään taukoa ja 
milloin jatketaan, sekä erilaisia muita tekniikoita arjen hoitotoimenpiteiden helpottamiseksi. Näi-
den avulla esimerkiksi harjaushetkistä tai kynsienleikkuusta tuleekin välttämättömän pahan sijaan 
mukava yhteinen leikki, jossa koirakin on aktiivinen osapuoli. Taidoista on apua myös esimerkiksi 
eläinlääkärikäynneillä. 

Valinnanmahdollisuuksien lisääminen koiran arkeen ja hoitotoimenpiteisiin lisää sen hyvinvointia.

Seuraa Par-Haun kotisivuja ja Facebook -ilmoittelua tarkempia tietoja varten.

Mitä joS koiraSi ei juokSiSikaaN karkuuN kyNSiSakSet 
NähdeSSääN, vaaN juokSiSi iNNoiSSaaN kyNSiSakSieN luo?

Luento: 
kivaa käSittelyä – MiteN koiraSi oppii NauttiMaaN käSittelyhetkiStä

läsarbild
Lexi (Arttulan Äkkilähtö) flyttade till oss 
på hösten förra året. På bilden är hon 9 
månader. Foto: Julia Ulriksson
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02-276 1999
www.koirakissaklinikka.fi
Koira-Kissaklinikka Oy, Metsämäki, Turku
Vi betjänar också på svenska!

Ajanvaraukseton

päivystys arkisin 8-10 

Ajanvarauksella 

päivystys lauantaisin 9-17

ELÄINSAIRAALA VETTORI 
PÄIVYSTÄÄ 24/7 

ELÄINSAIRAALA VETTORI
Purokatu 3, Raisio
Ajanvaraus p. 0201 800 770 tai evidensia.fi

Päivystys 24h p. 0600 124 44 (0,50E/min + ppm)

Tarjoamme pieneläinpäivystyksen myös vuonna 
2019 Turussa ja muualla Varsinais-Suomessa.

Eläinsairaala Vettori on hyvin varusteltu täyden 
palvelun kokonaisuus Raision keskustan 
tuntumassa. Kokeneet eläinlääkärimme ja 
hoitajamme huolehtivat lemmikkisi hyvinvoin-
nista ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena 
päivänä. Tervetuloa hyvään hoitoon Vettoriin!

Soitto 020-alkuiseen numeroon maksaa kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min ja matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.
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KUN LEMMIKKI 
on nukkunut 
ikuisuuteen

Tähtipölyn kautta järjestyvät 
kaikki lemmikkinne eutanasian 

tai äkillisen poismenon 
jälkeisiin tarpeisiin. 

Tähtipöly tarjoaa mm. eutanasia-,
tuhkauspalvelut,

noudot eläinklinikalta/kotoa
ja muistotuotteet.
.

Puutarhakatu 42, 20100 Turku

Hälso- 
Hjälpen  

Via LokalTapiolas HälsoHjälpen får du kontakt 
med hälsovårdsproffs, ditt ersättningsärende 
tas till handläggning och du hänvisas till vård 
– antingen direkt till en distansläkare eller 
vidare till en traditionell mottagning. 
Ring nummer 0206 1000 eller chatta med oss
i applikationen HälsoHjälpen. Läs mer på  
lahitapiola.fi/halsohjalpen och ladda ner 
applikationen. 

Öppen  varje dag  kl. 7–23.
Tjänsten är en del av LokalTapiolas ersättningstjänst för  
företags- och personförsäkringskunderna. Tjänsteleverantör Mehiläinen Oy.



Kyrkoesplanaden 32, 21600 Pargas • Kirkkoesplanaadi 32, 21600 Parainen

Clara Wikström 0400 803038

DiN ÅTERFÖRSÄLJARE i PARgAS
JÄLLEENMYYJÄSi PARAiSiLLA

TOUKO-KESÄKUU

TÄLLÄ KUPONGILLA SAAT NORMAALIHINTAISISTA KOIRANTARVIKKEISTA

–20%
Kuponki voimassa 30.6.2019 saakka

ZOOJATAR TURKU
KUSTAVINTIE 4, 20320 TURKU
Avoinna ma–pe 10–19, la 9–15
Olemme myös Facebookissa!

Kiesikatu 4, 20780 Kaarina
(02) 274 9090
Aukioloajat: ma–to 8–19 • pe 9–18

www.kaarinanell.fi

Kaarinan Eläinlääkäriasema Oy
Eläinlääkärit: Iris Rastas, Mimma Aromaa
 Milla Männistö, Anna Kurtén
 Heidi Pietilä

TYKKÄÄ Par-Hau:sta Facebookissa ja Instragrammissa !
GILLA Par-Hau i Facebook och Instragram !
www.facebook.com/ParHauryrf
Instragram: @parhau_ryrf



<< A - Posti Oy <<
Posti Green

<<Etunimi>> <<Sukunimi>>
<<Osoite>>

<<Postinumero>> <<Postitoimipaikka>>

trevlig SoMMar åt alla !
hyvää keSää kaikille !


