
Onpahan ollut alkuvuosi! Koronan lisäksi kuumat helteet 

ovat vaikeuttaneet koiraharrastusta, mutta Par-Haun 

koulutukset ovat olleet suosittuja. On ollut mahtava 

huomata miten omistajat ovat olleet aktiivisia, vaikka 

kisoja ei ole juurikaan järjestetty. Koiraystävämme 

kuitenkin nauttivat aktivoinnista koronasta huolimatta  

Tilanne elää koko ajan ja seuraamme Par-Haun 

hallituksen kanssa rajoituksia, mutta olemme 

suunnitelleet syksyyn erilaisia kursseja ja koulutuksia. 

Tietoja päivitellään nettisivuille ja niitä kannattaa seurata. 

Koulutukset ovat täyttyneet nopeasti eli kannattaa olla 

vikkelä ilmoittautumisessa. Kuuntelemme mielellämme 

jäsenten toiveita ja ideoita uusista kursseista. Kannattaa 

siis laittaa viestiä, jos tulee jotain mieleen! Meillä on 

kesä nautittu rauhakseen pentuarjesta ja lämpimistä 

ilmoista. Kuumuuden vuoksi treenaaminen ja lenkkeily 

ovat olleet todella vähäistä, mutta uimassa on käyty 

senkin edestä. Mukavaa loppukesää ja syksyä kaikille! 

Iida, puh.joht. 

Vilken början på året. Det är inte bara Corona, utan även 

hettan som har påverkat hundträningarna. Trots detta 

har Par-Haus kurser varit eftertraktade. Det har varit 

härligt att se hur aktiva hundägare har varit, fastän just 

inga tävlingar ordnats. Våra hundar njuter ju ändå av att 

aktiveras, oberoende av omständigheterna  

Situationen är fortfarande levande och styrelsen följer 

rekommendationer och begränsningar, men vi har ändå 

kunnat planera flera olika kurser och träningar till 

hösten. Information uppdateras till nätsidorna och det 

lönar sig att följa upp dem. Kurserna har fyllts fort och 

det lönar sig att vara snabb på att anmäla sig nytt som 

dyker upp. Vi lyssnar gärna på medlemmars önskemål 

och idéer till nya kurser. Tveka inte att ta kontakt! 

Hemma hos oss har vi i lugn och ro kunnat njuta av 

valpvardagen och varmt väder. På grund av hettan har 

antalet träningar och promenader varit ganska minimala, 

istället har vi simmat. Ha en riktigt trevlig sensommar 

och höst! Iida, ordf. 

 

 

 

 

 

 

Föreningens styrelse har våren 2021 beslutat att 

åtminstone i år inte låta tillverka en fysisk tidning. 

Istället delas detta infoblad, innefattande aktuellt inom 

föreningen, digitalt och läggs in på hemsidan. Det 

betyder inte att ni medlemmar inte skulle ha möjlighet 

att bidra med egna nyheter – tvärtom. Skicka gärna in 

bilder och/eller berätta om din hund, hur ni tränar eller 

annat som du vill dela med dig. Vi lägger sedan ut ditt 

material på Par-Haus hemsida och meddelar 

föreningens medlemmar via sociala medier. 

Yhdistyksen hallitus on keväällä 2021 päättänyt ettei 

fyysistä lehteä tehdä ainakaan tänä vuonna. Sen sijaan 

lähetetään tämä infolehti, josta löytyy ajankohtaista 

tietoa yhdistyksessä, digitaalisesti ja julkaistaan 

kotisivulle. Tämä ei tarkoita, että te jäsenet ette voisi 

jakaa omia uutisia – päinvastoin. Lähetä mielellään kuvia 

ja/tai kerro koirastasi, mitä harjoittelette tai muuta jota 

haluaisit jakaa muille. Julkaisemme materiaalin Par-Haun 

kotisivulla ja ilmoitamme jäsenille sosiaalisen median 

kautta. 

Skicka ditt material till/ Lähetä materiaalisi 

parhau.box@gmail.com 

 

 

Bild till vänster/kuva vasemmalla Lexie. Foto Madeleine   

Björkman. Foto till höger Kuva oikealla Lulu. Foto Heidi 

Ramstedt. 

Hunddagen / Koiranpäivä 24.4.2021 

Hunddagen till ära ordnade Par-Hau en foto-orientering i 

Pargas och Nagu. Nedan bild på de fyrbenta deltagarna. 

Koiranpäivän kunniaksi Par-Hau järjesti 

valokuvasuunnistuksen Paraisilla ja Nauvossa. Alla kuvia 

neljäjalkaisista osallistujista. 

Amara. Foto: Sofia Fagerholm.   Arto. Foto: Taina Antila. 

 

Isla. Foto: Niina Vahtera.  Kika. Foto: Gunveig Sundén. 
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Ny styrelsemedlem! 

Hej! Mitt namn är Jasmine Biström och jag är ny i Par-

Haus styrelse som evenemangsansvarig. Jag är 26 år 

gammal och bor i Nagu med mina två finska lapphundar 

Diesel fem år (Misakan Amiral) och Coda ett och halvt 

år (Jarfa´s Kumina). Mina hundträniningserfarenheter är 

inte många. Har testat lite agility med Diesel, men mest 

gör vi bara hemmahunds saker som skogsutflykter med 

svampplockning och löst spring med hundvänner. 

Började min utställnings karriär med Diesel då han var 

runt två år gammal 

men han måsta 

tyvärr kastreras på 

grund av svår 

inflammation, så 

några bra resultat 

hann det inte bli. 

Sen skaffade jag 

Coda för just den 

orsaken att vi skulle 

slippa iväg på 

utställningar igen, och såklart som vän åt Diesel, men 

sen kom Corona så vi har inte hunnit börja ännu. Ser 

fram emot bättre tider och hoppeligen börjar vi göra 

resultat sen då vi slipper igång!  

 

  

Protokoll från Par-Hau ry/rf:s årsmöte på distans 18.3.2021 

– 14 personer deltog. 

1 § Mötet öppnades kl. 18:02 av Iida Rinne.  

 

2 § Till ordförande för mötet valdes Iida Rinne och till 

sekreterare Eva Sjöman. 

 

3 § Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och 

beslutfört. Inbjudan till mötet har publicerats i lokaltidningen 

Pargas Kungörelser, som utgavs den 4.3.2021. 

 

4 § Föredragningslistan godkändes. 

 

5 § Terhi Niittyaro-Pettersson och Leena Söderholm valdes till 

protokolljusterare. Konstaterades att ingen väljs till 

rösträknare, då en eventuell rösträkning sker elektroniskt. 

 

6 § Verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtande 

presenterades. I verksamhetsberättelsen ombads platsen för 

årsmötet och årsfesten korrigeras från FBK-huset till Mocca 

serviceenhet. I övrigt godkändes verksamhetsberättelsen.  

 

7 § Bokslutet har gjorts av Lenas bokföring och visar ett 

underskott på -2317,29 €. Det fördes diskussion kring 

kostnaderna för medlemstidningen och konstaterades att 

räkningarna för 2019 års decembertidning har bokförts på 

2020. 

Före fastställandet av bokslutet och beviljande av 

ansvarsfrihet för styrelsen och de redovisningsskyldiga, 

valdes en tillfällig ordförande för punkten i fråga. Siv 

Holmgren föreslogs och godkändes. Bokslutet fastställdes 

och styrelsen och de redovisningsskyldiga beviljas 

ansvarsfrihet. 

 

8 § Styrelsen förslår att arvodena och reseersättningarna 

hålls på samma nivå som tidigare. Verksamhetsgranskarna 

har också fått ersättning om de så önskat (tidigare år har de 

inte begärt). Styrelsens förslag godkändes. 

 

9 § Budgeten och verksamhetsplanerna presenterades. 

Eftersom föreningen planerar hålla en större jubileumsfest 

höjs summan som budgeterats för årsfesten till 2000€. 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften hålls på samma nivå. 

Den enligt ovan uppdaterade budgeten samt 

verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2021 och för 2021-

2025 godkändes. 

 

10 § Styrelsen har bestått av ordförande plus 8 

styrelsemedlemmar. Beslöts att hålla styrelsemedlemmarnas 

antal oförändrat.  

 

11 § Till styrelsens ordförande valdes Iida Rinne. 

 

12 § Följande styrelsemedlemmar var i turen att avgå: Tettan 

Lindqvist, Petra Kiuru, Eija Lamsijärvi och Sofie Ramstedt. 

Följande medlemmar föreslogs: Leena Söderholm, Sofie 

Ramstedt, Janina Enqvist och Jasmine Biström. Söderholm 

(ny), Ramstedt, Enqvist (ny) och Biström (ny) valdes in i 

styrelsen för 2 år. 

 

13 § Ceborg Karlsson och Cia Lehtonen valdes till 

verksamhetsgranskare och till deras suppleanter Eija 

Lamsijärvi och Terhi Niittyaro-Pettersson. 

 

14 § Mötet valde Iida Rinne, Aya Lundsten, Tettan Lindqvist, 

Janina Enqvist och Eva Sjöman som representanter i olika 

kennelorganisationer. Som suppleant Lena Lemberg. 

 

15 § Benita Kettunen och Terhi Niittyaro-Pettersson inbjöds 

till hedersmedlemmar. Förslaget godkändes. 

 

16 § Inga eventuella andra ärenden har kommit in för 

behandling under mötet. 

 

17 § Ordförande avslutade mötet kl. 19:06. 

 

Kurser som startat/startar i höst – syksyn      

aloitetut/alkavat kurssit:  

• Träning i vardagslydnad, Rally-toko, 

vardagslydnad, valpkurs, Toko kurs och Flyball. 

• Arkitreenit, Rally-toko, arkitottelevaisuus, 

pentukurssi, Toko kurssi ja Flyball. 

Samtliga kurser är fulla.                                                                                                                                

Kaikki kurssit ovat täynnä. 

   Utställningsträning på kommande... 

   Näyttelyharjoitus tulossa... 


