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Söndag 17.12.2017 kl. 12.00, start 
från busstationen (med bilar) kl 
11.30 eller från Lielax vägskäl kl 
11.45.

Kom med din hund eller  
hundar på en avkopplande 
julpromenad i Lemlax fina miljö. 
Promenad tar ca en timme och 
sedan är det glöggbjudning i ett 
gammalt, ljuvligt magasin för oss 
i julig stämning. Ta familjen också 
med!

 

Par-Haus traditionella Julpromenad
Par-Haun perinteikäs Joulukävely

Sunnuntai  17.12.2017 klo. 12.00, 
lähtö bussiasemalta (autoilla) klo 
11.30 taikka Lielahden tienhaarasta 
klo 11.45. Ajamme yhdessä 
makasiinille, josta lähdemme ensin 
lenkkeilemään.

Tule mukaan koirasi tai koiriesi 
kanssa Lemlahden kauniisiin 
maisemiin.  Lenkki kestää noin tunnin 
ja lopuksi pistäydymme  vanhassa, 
historiallisessa makasiinissa ja 
nautimme siellä jouluiset glögit. Ota 
perhekin mukaan!



54

Föreningen har i år varit väldigt 
aktiv, massor med kurser och 
skolningstillfällen har  ordnats. 
Det är dock endast en handfull 
medlemmar som planerat och 
jobbat för att våra hundar skall ha 
det bra. Ett stort tack till dem.  Vi 
borde få flere personer med vid 
planeringen av verksamheten och 
även  flere skolare, Jag hoppas det 
finns flere av er som gärna skulle 
vara med, så hör gärna av er till 
någon I styrelsen!  Vår 

skolningsplan 
är stor och behöver ständigt 

underhållas för att inte gro igen. 
Vi har bl.a. skaffat en gräsklippare 
som vem som helst får använda 
för att hålla gräset borta från 
planen. Det räcker inte att bara 
göra det vid talko tillfällena. 
För vårt gemensamma intress 
= hundar, önskar jag att vi även 
gemensamt sköter om vår fina 
skolningsplan.
Vår medlemssekreterare Marika 
Tiittanen har fått nya utmaningar 
och lämnar denna uppgift inom 
föreningen från nästa år. TACK 
Marika för din insats!  Uppgiften 
som medlemssekreterare är rätt 

betungande för en person, så från 
nästa år är det Siv Holmgren och 
Leea Jaekel som delar på denna 
uppgift.Tack för att ni åtog er!!
Nästa år, närmare sagt den 
8-9 september 2018, ordnar 
föreningen en officiell utställning 
på Björkhagens plan. 

Den 8 sept. för grupperna  1 och 
9 samt den 9 sept. för 

grupperna 
3 och 7/8. För att göra en 

lyckad utställning behövs det 
många frivilliga som ställer upp, 
så anteckna gärna dessa datumar 
I er almanacka!!
Jag önskar alla medlemmar med 
era fyrfotingar en RIKTIGT 

Yhdistyksen toimintavuosi on 
ollut erittäin aktiivinen, olemme 
järjestäneet paljon erilaisia 
kursseja ja koulutustilaisuuksia. 
SUURET KIITOKSET teille 
kaikille, jotka olette olleet mukana 
järjestämässä näitä tilaisuuksia! 
Olisi tietenkin mukavaa jos 
u s e a m p i a 

henkilöitä 
olisi mukana 

järjestämässä ja organisoimassa 
koulutustilaisuuksia. Siksi 
toivonkin, että jos sinulla olisi 
halukkuutta suunnitella ja järjestää 
yhdistykselle koulutuksia, ota 
yhteyttä yhdistyksen hallitukseen. 
Kaikki apu on tervetullutta! 
Koulutuskenttämme on iso 
ja vaatii säännöllistä hoitoa. 
Pelkät talkootilaisuudet eivät 
riitä pitämään kenttää kunnossa. 
Tätä varten kentälle on hankittu 
ruohonleikkuri, jota kuka tahansa 
saa käyttää kun huomaa ruohon 
kasvaneen.
Jäsensihteerimme Marika 
Tiittanen on saanut uusia haasteita 
ja eroaa yhdistyksen jäsensihteerin 
tehtävistä ensi vuoden alusta. 
Kiitos Marika kaikesta mitä olet 
saanut aikaan yhdistyksessämme. 

Jäsensihteerin tehtäviä hoitavat 
tammikuusta alkaen Siv Holmgren 
ja Leea Jaekel yhteistyössä. 
Ensi vuonna yhdistys järjestää 
virallisen näyttelyn Koivuhaan 
kentällä 8-9.9.2018. 

Ensimmäinen 
päivä (8.9.) on tarkoitettu 

ryhmille 1 ja 9 ja toinen päivä (9.9.) 
ryhmille 3 sekä 7/8. Vapaaehtoisia 
avustajia tarvitaan joten merkitkää 
muistiin! 
Lopuksi toivotan kaikille OIKEIN

Puh e e n j o h t a j a n  p a l s t a

Ord f ö ra n d e  s p a l t e n

God Jul
och

Ett Gott Nytt
Hundår!!!

Hauskaa Joulua
ja

Hyvää Uutta
Koirien Vuotta!!!
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Anne Järvinen & Juju-beuceronen+Minna 
Tapojärvi.Juju var kursens yngsta deltagare 
och en riktigt ivrig spårare

Det efterlystes material med vardagligt tema till vår 
medlemstidning och då tänkte jag att jag måste väl dra mitt strå 
till stacken och skriva ihop något jag också :) Men vad för något 
vardagligt har jag varit med om som det ändå eventuellt finns 
någon som skulle vara intresserad av att läsa om?

Jo, semester! Det är väl ett tillräckligt 
vardagligt tema!? Och om semestern 
dessutom inkluderar hunden och inte är 
kombinerad med någon hundutsällning 
eller tävling, är det väl så vardagligt som 
det kan bli :)

Jobbet förde mej i augusti i fjol till Nötö. 
Jag blev överförtjust i ön och beslöt 
att en dag med bättre tid åka tillbaka 
dit. Den dagen inföll i juli i år. Jag slog 
fast datumet för resan i god tid på 
försommaren och bokade en tid åt mej 
i beställningsbastun på det inofficiella 
campingområdet. Eftersom både Mira 
och jag gärna sover i tält och har gjort 
det ett flertal gånger förut föll valet på 
enkel inkvartering i tält även denna 
gång. Sedan var det bara att vänta på 
semestern och hoppas på bra väder. En 
kompis med sin hund var också på väg 
med, men var tvungen att inhibera i sista 
stund, så det blev bara Mira och jag.

fanns förutom beställningsbastun, en 
”keittokatos” som fritt fick användas, 
utetupp och en borrbrunn som man fick 
dricksvatten ifrån.

Efter att jag slagit läger, promenerade 
Mira och jag iväg mot småbåtshamnen 
i närheten, där Nötöbodens företagare 
Nina Liski-Tirkkonen skulle plocka 
upp oss med båt och sjussa oss ut till 
den närliggande ön Bodö, där hon 
driver Bodö gästhamn. Väl framme 
presenterade hon sevärheterna på ön 
och berättade om historien bakom 
byggnaderna och ön. I gästhamnen 
fungerar en liten hamburgarrestaurang 
och då jag var lovad att skärgårdens 
godaste hamburgare tillreds på Bodö, 
kunde jag ju inte låta bli att smaka på en 
;) Hamburgaren gjord på närproducerat 
kött tillsammans med en iskall cider var 

riktigt smaskens! Efter
maten såg Mira och
jag oss lite omkring
på ön medan Nina
höll möte med perso-
nalen. Efter några
timmar var det dags
att åka tillbaka till Nötö.
Dagen började vara full
och Mira och jag drog oss
till kojs i mitt lilla ultralätta
tvåpersoners vandringstält.
Det kändes tryggt att
somna med min egen
”lilla” bodyguard snusande
vid min sida <3.

Fredagen var vigd åt att
bekanta sej med vad Nötö
hade att erbjuda. Hela
dagenvandrade Mira och

Minisemester på Nötö
tillsammans med Mira
Eva Sjöman

På torsdagen den 6.7. mitt åt dagen 
hoppade Mira-hovawarten och jag 
(Molly var hos min systers kennel och 
skötte om sina valpar, om någon undrar 
varför inte Molly var med) ombord på 
Eivor i Pärnäs. Efter 1,5 h båtfärd var vi 
framme. På Nötö finns inget officiellt 
campingområde, men på Airiston 
Veneilijäts område i södra ändan av 
ön får man tälta och alldeles gratis 
dessutom! Från förbindelsebåtsbryggan 
var det en en kilometers promenad till 
campingområdet. Helt lätt att hitta rätt 
var det inte; på slutet saknades nämligen 
en avgörande skylt som informerade 
om att den som önskade ta sej till 
campingområdet skulle gå i riktning 
mot bastun och inte mot WC:n :) Efter 
ett samtal till ”leiri-isäntä” kom vi lyckligt 
fram och wau - vilken vy det var från 
campingområdet! Man fick slå upp tältet 
precis var som helst och jag valde att tälta 
på stranden just där som skogen tar slut 
och stranden börjar. På campingområdet 
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Mira tar ett av vandringsdagens fem dopp
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jag och utforskade nästan hela ön från 
norr till söder och öster till väster. Mitt 
på dagen tog vi lunchpaus och åt jag 
på Café Skolan och frossade även i en 
tårbit till efterrätt :) Hundar var mer än 
välkomna i trädgården. Caféföretagarna 
har själva en hund som rör sig okopplad 
i trädgården, men de var vänliga nog att 
stänga in den om någon kund bad om 
det, vilket jag gjorde, då Mira inte kommer 
överens med alla hundar. I samband med 
lunchpausen passade jag på att vara lite 
kulturell och besöka en konstutställning 
som fanns i cafébyggnaden. Bl.a. Aya 
Lundsten ställde ut keramik och flera av 
konstverken föreställde hundar :) Fina 
var de!

När jag smält maten var det dags att 
vandra vidare. Vi gick en sväng mot 
festlokalen/folkets hus ”Havsborg” och 

passade på att på samma gång beundra 
de präktiga Highland-korna som gick 

på bete i den intilliggande hagen. Mira 
tyckte de nog var lite väl respektgivande 
och passade på att säga några välvalda 
ord åt dom :) En potentiell möjlighet 
till drama uppstod då jag upptäckte att 
kossornas elstängsel låg nere på marken 
längs hagens ena långsida. Den som vet 
allt om allt på ön är Nötöbodens 

företagare, så jag slog en signal till 
Nina, och hon berättade att speciellt de 
yngre korna nu och då brukar passa på 
att rymma, men att hennes man skulle 
komma och fixa stängslet. Denna gång 
hade alla kor snällt nog bestämt sej 
för att hållas på rätt sida om stängslet 
(eventuellt hade kossorna tidigare varit 
på utflykt utanför hagen utan att någon 
märkt det och sedan självmant tagit sej 
tillbaka ”hem”).

Nåväl, vandringen fortsatte mot 
norra ändan av ön, där det fanns 
några sevärdheter: en forngrav samt 
”klockarstenen” (ett massivt granitblock 

med urgröpningar som avger olika 
höga metalliska klang då man slår på 
den.  Dessa klang påminner mycket väl 
om kyrkklockor. www.majatalobackaro.
com). Forngraven var en hög med 
stenar, och skiljde sej på inget sätt 
från andra forngravar jag tidigare sett. 
Klockarstenen däremot var unik, 

men inte vet jag om det blev någon 
större wau-effekt för det. En annan 
sevärdhet som jag hade velat kolla in 
var ett jätteklippblock inte långt från 
campingområdet, men trots några 
skyltar längs vägen hittade jag 
aldrig fram till den stenen. Jag lät 
mej inte störas, jag njöt av naturen 
och vyerna överlag. 

Vandringsdagen var lagom varm, 
såpass varm att jag kunde gå i shorts 
och t-skjorta, men inte för varm så 
att det skulle ha varit alltför tungt 
att vara ute hela dagen på vandring 
med en hund med lång päls och 
tät underull. Eftersom både Mira 
och jag hade semester lät jag även 
henne njuta av vår vandring lite 
extra och då hon älskar att simma 
släppte jag henne och bada hela fem 
gånger den dagen! På så sätt orkade hon 
också bra i värmen och höll humöret 

uppe. Man märkte nog att hon blev 
betydligt piggare efter att ha fått ta sej 
ett svalkande dopp. Vattnet var annars 
kristallklart och algfritt.

Klockan började visa på bastudax och 
jag började nog bli ganska mör i benen, 
så det var dags att avsluta vandringen för 

denna gång och söka sej tillbaka 
mot campingområdet. Rutten till 
lägret gick via bybutiken och då 
butiken råkade vara öppen extra 
länge passade jag på att köpa en 
kall cider till bastun, den jag måste 
bara tillägga att smakade alldeles 
gudomligt :) Bastun var väldigt ren 
och fräsch och leiri-isäntä hade 
värmt den färdigt, så det var bara 
slå sej ner på bastulaven och börja 

basta. Om Mira är en simmagister, är nog 
matte det också, så lite besviken blev jag 
nog när det inte fanns någon brygga/
badstege så att man enkelt kunde ha 
tagit sej ett dopp i havet i samband med 
bastandet. Visst kunde jag ju ha klättrat i 
vattnet från berget och vadat ut, men jag 

ska erkänna att lite bekväm är jag nog, så 
inget dopp i havet för mej denna gång.

Mira, världens bästa vandringskompis <3

Mira skäller ut Highland-korna och säger 
sin åsikt om dom

Nötöboden sedd från förbindelsebåtsbryggan

Mira vilar i tältet och tyckte att mattes 
madrass var mjukare än hennes egen
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Efter bastun tillredde jag ännu under 
Miras vakande öga lite kvällsmat på 
gasolköket och så kröp vi så småningom 
till kojs. Följande dag hade vi inget annat 
program än att packa ihop lägret och ta 
oss tillbaka till förbindelsebåtsbryggan 
varifrån Eivor skulle plocka upp 
passagerarna på returfärden från Utö. 
Även denna dag sken solen och det 
var riktigt skönt att sitta uppe på däck. 
Mira däremot hade inte lust att njuta 
av båtfärden - hon lade sej i skuggan 
under ett bord och sov som en stock 
hela hemvägen. Hon hade visst fått ett 
allvarligare anfall av friskluftsförgiftning 
;)
Efteråt kollade jag på dator upp hur 
mycket vi vandrade den där fredagen 
med Mira och jag blev mäkta förvånad 
när uträkningarna visade på att vi gått 
ca 20 km på en dag, det hade jag aldrig 
trott! Men vi gick i maklig takt och höll 
ganska mycket pauser, så vi orkade bra 
med den långa vandringen. Till min hjälp 
i ruttplanerandet hade jag printat ut en 

karta över Nötö och stoppade även med 
min hand-GPS i ryggsäcken för säkerhets 
skull. Jag vet, vi var på en ö omgiven av 

vatten, men jag ska erkänna, att ibland 
var GPS:en faktiskt till nytta, t.ex. när 
man ville kolla upp om det faktiskt 
går en stig där genom gräsängen som 
papperkartan visar, men ögonen säger 
att det inte finns en stig eller åt vilket 
håll man ska gå uppe på berget som 
det inte finns några tydliga landmärken 
att sikta på ;) Och så sitter det väl lite i 
från räddningshundsverksamheten, att 
inte ge sej ut ensam i terrängen om du 
inte vet exakt var du befinner dej. Jag 
kan annars tipsa andra som rör sej ute i 
naturen om att på

w w w . p i k a k a r t t a . f i
kan man printa ut kartor i A4 storlek 
med kartbotten från Lantmäteriverkets 
databas, och man kan välja i vilken skala 
kartan printas eller ladda ner PDF-filen 
med kartan till egen dator. Har man 
ännu tillgång till en lamineringsmaskin, 
får man en riktigt profsig och vädertålig 
karta att ta med sej på utflykten.

Minisemestern på Nötö var mycket 
lyckad, det ända som störde mej, var 

att lokalbefolkningen lät 
sina hundar vandra lösa 
lite hur som helst. T. ex. 
på ett ställe gick jag förbi 
en gård, från vilken en 
labbis kom svansande 
ut på huvudleden och 
var väldigt intresserad 
av oss. För den som 
äger en hund som inte 
är någon översocial 
hundparkshund som 
autmatiskt kommer 
överens med främmande 

hundar är detta inte någon trevlig 
situation. Denna gång hade vi tur för 
det visade sej att labbisen var en hane 

som var vänligt sinnad och vi kunde 
passera den utan att det hände något 
(jag kommenderade nog argt den 
främmande hunden att inte komma 
nära oss, så kanske den blev lite paff av 
den ”ettriga” människan med sin hund 
och höll sej därför på avstånd). Men 
annars var Nötö väldigt hundvänligt och 
folk som man mötte växlade intresserat 
några ord och frågade ditt och datt om 
Mira.  

Nu i skrivande stund har höstens första 
frostnätter kommit, men mina tankar 
vandrar redan i väg till nästa sommar 

Superfin vy från tältet

och vad jag då skall hitta på för kul 
äventyr med hundarna :) Det blir lite 
extra utmanande, eftersom flocken vuxit 
med en fyrbent medlem.

En riktigt härlig och (lagom) snörik 
vinter på er alla Par-Hau -medlemmar 
önskar Eva och Mira (C.I.E DK EE LV LT 
BALT BY MVA BY GR MVA EEW’15 LTW’15 
BYW’15 KBHW’15 BH AD TK1 RTK 1 RTK2 
Skywatch’s My Love Miracle) + mittlarna 
Molly & Maya, som ännu inte varit med 
på någon vandring men nog ska få prova 
på detta i något skede de också.

Jag heter Trixi och är en svart storpudel tik på snart 8 år.  
Min matte, Siv, är en av de två nya medlemssekreterarna, 
och hon har bett mig presentera henne. Som 
medlemssekreterare ska hon främst sköta om 
anmälningar till olika evenemang som Par-Hau ordnar.

Siv har haft hund nästan hela livet och jag är 
hennes andra stora pudel. Med mig brukar 
hon gå på promenader, gärna med mina 
hundkompisar och deras mattar och hussar.  
Vi går t.ex. på Par-Haus gemensamma promenad på 
söndagar som startar från Bustis kl. 10. Nya kompisar 
med matte eller husse är alltid välkomna med!

Tillsammans har vi också provat på alla möjliga olika 
grenar, såsom agility, lydnad (TOKO), nosework 
(se bilden), viltspår och rallylydnad och av allt vi 
provat på så gillar vi rallylydnad och viltspår bäst. 
På våren och sommaren är vi mycket på stugan i Nagu 
och jag gillar att åka båt, men inte att simma.

Trixi och matte Siv Holmgren

Siv Holmgren, ny medlemssekreterare i Par-Hau
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Par-Haun jäsenlehti ilmestyi keväällä 
vain digilehtenä, eli PDF-muodossa 
ja se jaeltiin sähköpostin liitteenä 
kaikille yhdityksen jäsenille, jotka 
olivat antaneet sähköpostiosoitteensa 

Sähköinen va i  paper inen  yhdi s tys leht i ?
Ja  vähän k ie l ia s iaak in .

yhdistyksen jäsenrekisteriin.  
Lehti on tallennettu lukemista varten 
myös Par-Haun kotisivulle heitä 
varten, joiden sähköpostiosoitteita 
yhdistyksellä ei ollut. 

Samanaikaisesti yhdistys teki 
kyselyn Facebook-palstalla, kumpaa 
lehtimuotoa jäsenistö suosii. 
Vastauksia ei tullut monenmonta, 
mutta mielipiteet nettilehden ja 
paperilehden välillä menivät tasan. 

Paperilehden kannattajat mainitsivat 
muun muassa, että pitempien 
tekstien lukeminen on paperilehdestä 
helpompaa. Digilehden kannattajat 
eivät maininneet erityistä syytä 

mielipiteeseensä, vaan totesivat, että 
se miellyttää enemmän. 

Eräs kommentoijista mainitsi 
kielikysymyksen. Hän kertoi, että 
ruotsinkieliset jutut menevät hänen 
osaltaan hukkaan kun hänen on 
niitä niin vaikea lukea, ja sitten 
harmittaa kun puolet lehdestä 
jää ymmärtämättä. Tämä kieliasia 
on tosiaan haasteena tällaisella 

M I L L Ä  K I E L E L L Ä ? 

kaksikielisellä yhdistyksellä - niin 
lehtiartikkeleiden osalta kuin ihan 
tiedottamisenkin kannalta. Kaikki 
toimitsijat kun eivät kuitenkaan ole 
kaksikielisiä.

Lehden osalta kielipolitiikka on ollut 
sellainen, että artikkeli julkaistaan 
lehdessä sillä kielellä kuin artikkeli 
on kirjoitettu. Olisikin hienoa, jos 
yhdistyksellä olisi kielenkääntäjä, 
joka kääntäisi artikkelit aina toiselle 
kotimaiselle myöskin. Silloin 
voisimme todeta olevamme täysin 
kaksikielinen yhdistys! Mutta 
valitettavasti käännöspalveluita ei ole 
ja joudumme ”tyytymään” yhteen 
kieliversioon, siihen alkuperäiseen. 
Käännöspalvelun hankkiminen 
ostopalveluna tekisi ison loven 
yhdistyksen kassaan. 

Jotta lehdessä olisi juttuja 
tasapainoisesti molemmilla kielillä, 
niin kannustan jokaista tarttumaan 
kynään ja kirjoittamaan lehteen. 
Mitä enemmän meillä on kirjoittajia 
ja molemmista kieliryhmistä, niin 
sitä paremmin saamme juttuja 
esiin molemmilla kotimaisilla 
kielillä. Onko sinulla herkullisia 
koiranherkkureseptejä? Onko 
koirallasi kiva harrastus, josta 
voisit kertoa? Millaista on elää 
sairastavan koiran kanssa? Koirasi 
omituinen tapa? Viime kesänä...?  
Temppuvinkkejä? Esittele koirarotusi? 
Kirjoittamisaiheita on monia, anna 
kynän lentää! Lehtijuttu voi olla 

kirjoitettu artikkeli tai vaikkapa 
valokuva tekstin kera. 

DIGILEHTI VAI PAPERILEHTI 
Par-Hau julkaisee pääsääntöisesti 
kaksi lehteä vuodessa. Yhdistyksen 
hallitus on kaavaillut, että jatkossakin 
tulemme julkaisemaan lehteä 
molemmissa muodoissa, paperilla 
ja digitaalisena. Epävirallinen 
suunnitelma on, että toinen vuoden 
aikana julkaistavista lehdistä ilmestyisi 
jatkossa pelkästään digimuotoisena ja 
toinen painettaisiin paperille. 

PAR-HAUN LEHTITYÖRYMÄÄN? 
Yhdistyksellä olisi käyttöä apuvoimille 
lehden tekemisessä. Tekemistä riittää 
mm oikolukemisessa ja artikkeleiden 
kokoamisessa siihen muotoon 
että ne voidaan lähettäätaittoon 
ja painoon, esimerkiksi tekstien 
ja kuvien yhteenkokoaminen ja 
tallennusmuotojen varmistaminen. 
Onko sinulla osaamista lehden 
tekemisestä tai oletko kiinnostunut 
oppimaan? Ota yhteyttä

parhau.box@gmail.com.

Ja onpa sinulla mitä tahansa ajatuksia, 
kysyttävää tai kehitysehdotuksia 
lehden tekemisestä, lehtiartikkeleista 
niin ole yhteydessä edellä mainittuun 
osoitteeseen parhau.box@gmail.
com. Jäsenlehti kuuluu kaikille 
yhdityksen jäsenille ja toisaalta se on 
sellainen, millaiseksi me jäsenet sen 
teemme. Joten kirjoittamiskynnys 
matalalle ja lähetä sinäkin juttu 
muiden iloksi ja luettavaksi!

Terhi Niittyaro-Pettersson 
Par-Haun hallituksen jäsen
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Minua kiehtoo kovasti sellaiset testit, 
joissa testataan koiran todellista 
luonnetta, niin ettei käytännössä millään 
opetetulla ole mitään väliä tai merkitysta, 
kaikki mitä tapahtuu ja mitä koira tekee 
on puhtaasti sisäsyntyistä. Asko Sorvon 
pitämät petotestit ovat tästä yksi hyvä 
esimerkki. 

Par-Hau järjesti kaksipäiväiset petotestit 
ja pitihän niihin ilmoittautua. Ilmoitin 
molemmat punaiset irlanninsetterini 
testiin, kyseessä siis 5- ja 4-vuotiaat 
urokset. Mietin ensin testattavaksi 
pedoksi sutta, koska ainakin teoriassa 
siihen mahdollista törmätä meidän 
nurkilla Maskussa. Sain kuitenkin 
suositukseksi aloittaa karhulla, sillä jos 
koira pystyy karhulle sanomaan mitään, 
muita petoja kohtaan reaktio on vielä 
voimakkaampi. Voimakasviettisellä 
koiralla reaktio petoon on voimakas, 
vähän arempi koira on mieluummin 
huomaamaton ja hiljaisempi. Toki en 
osannut yhtään arvioida miten omat 
koirani reagoisivat, mutta päädyin 
kuitenkin karhuun.

Viisivuotias Nilsson on perusluonteeltaan 
itsevarma ja se omaa hyvän tilannetajun. 
Neljävuotias Bastian taas on hieman 

Mielenkiintoinen petotesti  
kirj Marika Tiittanen

epävarma erilaisissa tilanteissa. 
Nilssonin testivuoro oli ensimmäisenä. 
Se haisteli kiinnostuneena maahan 
levitettyä karhunkakkaa ja kun karhu 
tuli esiin, se koetti toimia,  kuten se usein 
ensimmäiseksi toimii; rauhoittavia eleitä 
käyttäen se yrittää viestittää toiselle, 
ettei se ole uhka. 

Kun karhu ei osoittanut väistämisen 
merkkejä, Nilsson totesi, että nyt pitää 
toimia. Se aloitti haukun ja haki rohkeasti 
karhuun katsekontaktia. Se piti jatkuvasti 
optimaalisen välimatkan karhuun ja oli 
koko ajan valmiina väistämään.

Bastianilla kesti selvästi Nilssonia 
kauemmin päästä käyntiin, se oli 
enemmän sitä mieltä, että jos kiertelen 
täällä reunoilla enkä katso petoon, niin 
ehkä se lähtee pois. Niin ei kuitenkaan 
käynyt ja kyllä Bastianistakin sitten ääntä 
lähti. Se ei kuitenkaan ollut ihan yhtä 
rohkea kuin Nilsson, se haukkui välillä 
karhun ohi kun rohkeus ei ihan riittänyt 
haastaa karhua silmiin tuijottamalla. Se, 
mikä oli mielenkiintoista Bastianilla, oli 
se hetki kun sain ohjeeksi alkaa kutsua 
koiraa. Tässä kohtaa Bastianin rohkeus 
selvästi kasvoi ja se alkoi työskennellä 
rohkeammin ja itsevarmemmin. Se 

Nilsson-setteri haukkuu karhua turvallisen välimatkan päästä
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ilmeisesti tulkitsi kutsumiseni niin, että 
nyt me haukummekin yhdessä karhua.

Molemmat koirat jaksoivat kuormituksen 
todella hienosti ja molemmat myös 
palautuivat testistä välittömästi. Se, 
mikä oli mielenkiintoista, oli se, ettei 
niitä kiinnostanut mikään muu 
kuin oma henki. Karhu sai 
aivan rauhassa tulla syömään 
omistajan, koira piti silti tietyn 
välimatkan karhuun. Tuo 
oli Askon mukaan erittäin 
tyypillistä, eivät ne koirat 
tositilanteessa kuulemma 
omistajiaan ala suojella. 
Tyypillistä korkeaviettisille 
koirilla on myös se, etteivät 
ne noteeraa omistajan 
luoksetulokäskyjä testin 
aikana, näin kävi meillekin 
mikä Nilssonin kohdalla olikin 
yllätys, se kun normaalisti on 
hyvin tottelevainen.

Pidin testiä erittäin hyvänä ja 
mielenkiintoisena kokemuksena. 
Päällimmäinen tunne omista koirista 
oli puhdas ylpeys, miten tervepäisiä ja 
toimintakykyisiä koiria nuo ovatkaan, 
olematta silti liian rohkeita. Mitään yhtä 
ainoaa ja oikeaa reaktiota ei testissä 
ole, mutta ”toivottavin reaktio on 
selkeä, voimakas ja tulee välittömästi. 
Koira voi karkottaa pedon, pitää sen 

paikallaan, ilmoittaa pedosta tai koira 
pakenee paikalta. Kuitenkaan se ei 
saisi lamaantua toimintakyvyttömäksi”  
(Lähde:  www.petotestit.com). 

Testissä on myös mahdollista testata 
saman perheen koirat samaan aikaan, 

Alkuhaastattelu. Testaaja Sorvo kyselee 
koiran luonteesta ja harrastus- / 
työtehtävistä ennen testiä.

nyt hieman kiinnostaisikin kokeilla, että 
mitä tapahtuu jos molemmat koirat ovat 
testissä samaan aikaan.

Tämän syksyn metsästys-
reissulle osallistui 
meidän kaikki kolme 
suomenpystykorvaa Vekku 
(13 vuotta), Sini (3 vuotta) 
ja Sinin tytär Seita (0,5 
vuotta).

Odotukset olivat suuret 
Sinin sekä  Seitankin 
suhteen. Lintuja oli 
melko niukanlaisesti. 
Hyviä löytöjä, haukkuja ja 
seuraamisia kyllä saatiin 
molemmille, mutta itse 
haukusta pudotus jäi 
saamatta.

Onneksi vanha herra 
Vekku piti huolen ettei 
ihan ilman paistia jääty! 
Vekku pääsi iltametsälle 
m e t s ä s t y s k a v e r e i d e n 
mukaan vähän jaloitte-
lemaan. Suota kun oli 
jonkun verran kierretty 

Suomen- 
pysty- 
korvien 
kanssa 
metsällä 
(Rita Nuikki)

ympäristöä. Välillä vilkaisu 
missä Vekku on ja siinähän 
se, koppelo suussa! Vanha 
herra oli jotenkin päässyt 
koppelon yllättämään 
varvikosta. Kyllä Vekulla 
hajuaisti ja refleksit on vielä 
kohdillaan vaikka kuulo on 
olematon. Loistava suoritus 
meidän ukkelilta!

Rita ja pystärit

Vekku tarkistamassa pyytämäänsä koppeloa

Puolivuotias SeitaSini syysvärien keskellä
kaverukset päättivät hetken 
hengähtää , pieni juoma- ja 
tupakkatauko oli paikallaan. Vekku 
pyöri myös siinä lähistöllä tutkaillen 

God Jul till
alla Par-Hau medlemmar

från Norra Karelen (Joensuu)
önskar Tetti (ombrytare av tidningen)
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Meidän talossa asuu kolme koiraa 
kahdesta eri roturyhmästä (3 ja 10). 
Rotumääritelmät kertovat millainen 
tietyn rotuisesta koirasta pitäisi tulla. 
Jokainen koira on rodustaan huolimatta 

yksilö erilaisine luonteenpiirteineen. 
Pennun kasvuympäristöllä on suuri 
merkitys siihen millaiseksi koira kehittyy. 
Ja myös minä vaikutan jatkuvasti laumani 
toimintaan, välillä huomaamattanikin. 
Kerron omia ajatuksiani ja kokemuksiani 
tällaisessa laumassa elämisestä.

Meillä asustaa vehnäterrierit Nipsu (8,5v.) 
ja Iivi (5v.) sekä whippet Elsa (2v.). Kaikki 
ovat sijoitusnarttuja. Uskon, että kohtalo 
on tuonut minulle juuri nämä koirat. Olen 
nuoruudessani omistanut whippettejä, 
joten rotu on minulle ennestään kovin 
tuttu. Vehnät ovat olleet uusi tuttavuus 
ja etenkin terrierin luonne uusi kokemus. 

Vehnäterrieri ja whippet muistuttavat 
aikalailla toisiaan. Kumpikin rotu on 
hyvin seurallinen ja aktiivinen. Kuitenkin 
roduissa on eroja ja erityispiirteitä. 
Vehnien kanssa karvanhoitorutiinit ovat 

tärkeitä koiran hyvinvoinnin kannalta 
kun taas whippetit tarvitsevat kylmällä 
vaatteita. Whippetillä on voimakas 
metsästysvietti, mitä ei pidä unohtaa. Ne 
ovat tottuneita laumakoiria. On yleistä, 

että perheessä on monta whippettiä eikä 
sukupuolella ole niin väliä. Ne haluavat 
nukkua lähellä (peiton alla) ja ovat hyvin 
ihmisrakkaita. Whippet on sopeutuvainen 
ja todella mukavuudenhaluinen koira. Sen 
kanssa voi harrastaa mitä vaan, eikä se ole 
niin kylmänarka kuin miltä näyttää. Voisin 
sanoa, että melko helppo rotu. Terrieri 
on aina terrieri eli temperamentikas ja 
luonteikas. Vehnillä on tapana vahtia 
kotia toisin kuin whippeteillä. Pihalle 
tulijat huomataan nopeasti ja tieto 
ilmoitetaan kotonaolijoille haukkumalla. 
Iloisina ja innokkaina otetaan kuitenkin 
vastaan kaikki, ketkä ovelle saakka 
eksyvät. Vehnät haluavat pitää oman 
tilansa, ainakin meillä. Vaikka nykyään 
(etenkin sohvalla) kaikki nukkuvat sulassa 
sovussa.

Vehmäterieri Nipsu on luonteeltaan 
taka-alalle jäävä, eikä halua tehdä 

itsestään numeroa. Perääntyy hankalista 
tilanteista eikä koskaan haasta riitaa. 
Nuorempi Iivi taas on terrierimäisempi. 
Tuijottaa pieniä koiria ja yrittää esittää 
uhkaavaa. Yrittää myös pomottaa Nipsua. 
Elsa-whippet on rauhallinen, varsinkin 
sisällä. Kova juoksemaan vaikka omalla 
pihalla pensaita ympäri lelu suussaan. 
Elsa on ehkä hieman pidättyväinen tai 
paremminkin itsenäinen “prinsessa”. 
Meidän talossa Elsa on myös poliisi eli 
riitojen sovittelija ja väliin menijä (kävelee 
rauhoittavasti kisaajien väliin). Jos Elsalta 
kysytään, niin hän luulee olevansa 
vehnäterrieri. Elsa esimerkiksi haukkuu 
enemmän kuin mielestäni whippetit 
yleensä. Koirien juostessa vapaana Elsa 
on etummainen, Iivi yrittää pysyä perässä 
ja Nipsu menee tyytyväisesti omia 
reittejään. Joihinkin tilanteisiin pitää 
kuitenkin varautua ettei tule riitaa. Ruoka 
on asia, joka saa kierrokset nousemaan. 
Meillä jokainen koira osaa odottaa 
vuoroaan ja kaikki tietävät missä on oma 
ruokapaikka. Ruokailu on rauhallinen 
tilanne eikä ketään häiritä silloin. Yritän 
pitää huolen siitä ettei kilpailutilanteita 

ruuasta pääse muulloinkaan tulemaan. 
Koirat oppivat nopeasti niin hyvät kuin 
huonot tapani. Siksi on hyvä pysähtyä 
miettimään omaa toimintaa hankalissa 
tilanteissa. Apuakin on osattava ja 

uskallettava kysyä ja sitä olen onnekseni 
saanut kasvattajilta sekä kouluttajilta. 
Kiitos teille!

Vehnäterrieri ja whippet sopivat hyvin 
samaan laumaan. Suurimmat virheet 
tehdään yleensä remmin yläpäässä. 
Koirani ovat eksperttejä lukemaan minua 
ja oma käytökseni onkin avaintekijä 
monissa tilanteissa. Talossa pitää olla 
säännöt ja niitä on myös noudatettava. 
Elämää koiran kanssa helpottaa, kun on 
selkeä rytmi ja järjestys. Useamman koiran 
kanssa nämä korostuvat entisestään. Minä 
olen meidän lauman johtaja. Enkä tarkoita 
johtajalla päällepäsmäriä, huutajaa tai 
kurittajaa. Olen pikemminkin ruokkija, 
tilanteiden ennakoija, tapojen opettaja 
ja lenkittäjä. Palkkioksi saan seuraa, 
hellyyttä ja sylin täydeltä rakkautta! 
Harrastan jokaisen kanssa jotain myös 
erikseen: koulutuksia, maastojuoksuja 
ja näyttelyjä. Koira saa yksilöllisesti 
huomiota sen luonteeseen ja pirtaan 
sopivan aktiviteetin kautta. Molemmat 
rodut ovat upeita ja monipuolisia 
harrastuskoiria. Lenkkeilemme välillä 

yhdessä ystäväni koiralauman kanssa. 
Olemme varmasti aikamoinen näky 
koirinemme Paimion raitilla.

Ystävykset
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Par-Haun jäsensihteerintointa 
on vuoden 2017 ajan 
pyörittänyt Marika Tiittanen. 
Marika kertoi syksyllä 
saaneensa tilaisuuden lähteä 
uusille kouluttajan poluille 
harrastamassaan agilitylajissa 
ja se tekisi haasteelliseksi löytää 
aikaa jäsensihteerin töiden 
hoitamiseen.

Niinpä yhdistys ryhtyi 
hakemaan uutta jäsensihteeria 
Marikan tilalle, ja saikin 
samassa kaupassa kaksi 
uutta jäsensihteeriä! Uudet 
jäsensihteerit aloittavat 
virallisesti vuoden 2018 alusta.

Yhdistys haluaa kiittää 
Marikaa hyvästä yhteistyöstä 
ja innovatiivisuudesta 
jäsensihteerin tehtävien 
hoitamisessa. Olemme 
saaneet nauttia myös Marikan 
koulutuksista ja toivommekin 
yhteistyön siltä osin jatkuvan 

muodossa tai toisessa! Paljon onnea 
Marika uusiin haasteisiisi ja runsaasti 
massurapsuja kahdelle ihanalle 
setterillesi!

Jäsensihteerin tehtävät on 
vuoden 2018 alusta jaettu kahden 
henkilön hoitoon, sillä vuosi sitten 
yhdistyksessä käyttöönotetun 
FloMembers-jäsenekisterin myötä 
myös tapahtumien (kurssit ja 
luennot) hallinnointi tapahtuu 
jäsenrekisterissä. Se on lisännyt 
jäsensihteerin töitä jonkin verran, 
mutta etuna on, että nykyisin yhdistys 
voi laskuttaa kurssimaksutkin viitteen 

kera, kun aiemmin käytimme paljon 
käteismaksuja, joiden käsittely oli 
vaikeaa. Lisäksi kirjanpidollisesta 
näkökulmasta järjestelmän 
käyttäminen laskutukseen kaikilta 
osin lisää tärkeää läpinäkyvyyttä. 
Par-Haun hallitus katsoi, että 
töiden jakaminen voisi olla 
aiheellista, etteivät työt kuormittaisi 
tekijäänsä, kun kyse on kuitenkin 
vapaaehtoistyöstä.

Uusina jäsensihteereinä aloittavat 
Leea Jaekel ja Siv Holmgren, joiden 
esittelytekstit ovat tämän jutun 
jatkona. Par-Hau toivottaa teidät 
molemmat lämpimästi tervetulleiksi 
yhdistyksen toimitsijoiksi, kivaa kun 
löytyy aktiivisia henkilöitä tehtäviä 
hoitamaan! Ilman aktiivisia ihmisiä ei 
yhdistys voisi pyöriä.

Leea Jaekel tulee keskittymään 
jäsenrekisterin hoitamiseen. 
Hän jatkossa vastaanottaa uudet 
jäsenhakemukset ja laskuttaa 
yhdistyksen vuosimaksut. 

Siv Holmgren on toiminut 
yhdistyksen jäsensihteerinä 
aikaisemminkin, mutta nyt hän 
tulee keskittymään tapahtumien 
hallinnointiin yhdistyksen 
jäsenrekisterissä. Eli laatii kursseja 
varten ilmoittautumislomakkeet ja 
laskuttaa kurssimaksut. 

Uusin voimin siis liikkeelle uuteen 
koiraharrastusvuoteen, joka on jo 
oven takana!

Lue:  Siv Holmgren s.11 
ja Leea Jaekel s.22)
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fungerat som Par-Haus 
medlemssekreterare året 
2017. Marika berättade på 
hösten att hon kommer 
att börja skola agility och 
tiden räcker inte till att sköta 
medlemssekreterarjobbet. 

Föreningen började söka ny 
medlemssekreterare istället för 
Marika och fick istället två nya 
medlemssekreterare! De nya 
medlemssekreterarna börjar 
officiellt i början av 2018. 

Föreningen vill tacka 
Marika för gott samarbete 
och innovativt skötande 
av medlemssekreterar-
uppgifterna. Vi har även fått 
åtnjuta Marikas skolningar 
och hoppas verkligen att 
samarbetet kommer att 
fortsätta. Vi önskar Marika lycka 
till i nya utmaningar och många 
magkrafsningar till dina två fina 

setter! 

Medlemssekreteraruppgifterna 
delas från början av år 2018 till två 
personer, eftersom bruktagningen 
av FlowMembers-medlemsregistret 
medför att även evenemang 
(kursser och föreläsningar) sköts i 
medlemsregistret. Detta har ökat 
medlemssekreterarens uppgifter 
i viss mån, men fördelen är att 
föreningen nu kan debitera även 
kursavgifter med referens. Tidigare 
användes kontantbetalning mycket, 
och det var svårt att behandla. 
Systemts användning är dessutom 
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lättare för bokföringen. Par-Haus 
styrelse beslöt att det var skäl att 
dela arbetet, så att arbetena inte 
skulle bli för stor börda för de som 
utför det, eftersom det ändå är fråga 
om frivilligt arbete. 

Som nya medlemssekreterare 
börjar Leea Jaekel och Siv 
Holmgren, vars introduktion 
kommer efter denna text. Par-Hau 
önskar er båda hjärtligt välkomna 
som föreningens funktionärer, 
trevligt att det finns aktiva personer 
som kommer att sköta uppgifterna! 
Utan aktiva personer skulle inte 
föreningen kunna fungera. 

Leea Jaekel kommer att huvusakligen 
sköta medlemsregistret. Hon tar 
emot nya medlemsansökningar och 
debiterar föreningens årsavgifter. 

Siv Holmgren har fungerat som 
föreningens medlemssekreterare 
även tidigare, men nu kommer 
hon att huvudsakligen sköta 
registreringen av olika evenemang 
i medlemsregistret. D.v.s planerar 
anmälningsblanketter för kursser 
och debiteringen för dem. 

Med nya krafter mot nytt 
hundhobbyår som står inför dörren! 

Läs om Siv Holmgren s.11 
och Leea Jaekel s.22)
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Kirjoitin itsestäni pienen esittelyn, mutta 
tarkemmin sitä luettuani huomasin, että 
siitä taisikin tulla esittely koirastani. No, 
esittelyyn sopivasti pistän tähän kuvan 
Lunasta iltapäiväkävelyllä. Ja kuvan 
itsestäni kakkosharrastukseni parissa.

Ykkösharrastukseni, tai nykyisen 
kakkosharrastukseni, viulunsoiton, 
aloitin nelisen kuukautta sitten. 
Koiraharrastukseni taas on alkanut jo 
paljon aikaisemmin, ihan lapsuudesta. 
Ensimmäisen ihka oman koiran sain 
vuonna 2015, kun perheeseemme saapui 
kultainennoutaja. Koira oli kodinvaihtaja 
ja jo 9 kuukauden ikäinen tullessaan.

Luna on erittäin pehmeä ja 
miellyttämishaluinen koira. Itselleni 
olikin oppimisen paikka, miten kouluttaa 
pehmeää koiraa, kun omat kokemukseni 
ovat aina olleet hyvin itsenäisistä ja 
kovista koirista. Olenkin sitä mieltä, 
että Luna on opettanut minua paljon 
enemmän kuin mitä minä olen sille 
tähän mennessä ehtinyt opettamaan.

Luna on 
h i e m a n 
reaktiivinen 
koira, joten 
m e i d ä n 
harrastukset 
t y s s ä s i v ä t 
jo alkuunsa. 
Varsinainen 
h a r r a s -
t a m i n e n 
o n k i n 

siis jäänyt lähinnä kotona ja lenkillä 
suoritettavaan arkitottelevaisuuteen. 
Kultaisella noutajan luonteellaan Luna 
on kuitenkin kietonut minut tiukasti 

tassunsa ympärille ja olikin selvää, että 
myös seuraava koira tulisi olemaan 
noutaja. 

Niinpä marraskuussa saamme perheen-
lisäystä labradorinnoutajanpennusta. 
Labukka myös tarkoittaa sitä, että 
koiraharrastukseni tulee keskittymään 
noutajien rodunomaisten lajien 
(NOU, NOWT, NOME) ympärille. 
Rodunomaisten lajien lisäksi 
tarkoituksena olisi harrastaa myös 
omasta mielestäni hyvin mielenkiintoisia 
ja koirille luonteenomaisia 
nenänkäyttöharrastuksia (mejä, pajä, 
nosework).

Pennun varalle minulla on jo suuria 
suunnitelmia. Suunnitelmiahan on 
tietenkin hyvä olla, mutta aika näyttää 
mikä koiraa tulee kiinnostamaan. Ainakin 
itseltäni intoa löytyy, toivottavasti myös 
pennulta…

Leea Jaekel

Nimeni on Leea Jaekel
ja toimin Par-Hau:n
jäsensihteerinä

jäsenyysasioissa
vuodesta 2018 

alkaen.

Utrikes utställningsresultat: German Winner
och World Dog 
Show i Leipzig, 
Tyskland 
8-12.11.2017
Skywatch’s My Love Miracle 
“Mira” (hovawart, f.  18.1.2010, 
äg. Eva Sjöman)

8.11. DEW: CH EXC1 VDH-CAC (x2) CACIB 
German Winner ‘17
12.11. WDS: CH EXC2 res.-VDH-CAC
(=> VDH-CAC)

Tillsammans med hovawart-hanen 
Steinroller Zean-Zibelius”Zibbe” var de 
Bäst i rasen par båda dagarna.

En riktig jackpott var så nära under 
WDS: hade Mira knipit första platsen 
i klassen, hade hon blivit Tysk (VDH) 
champion och dessutom fått vara med 
och tävla om titlen World Winner 2017! 
Dock förlorade vi mot ingen annan än 
årets världsvinnare och dessutom Bäst i 
rasen, då dessa utmärkelser denna gång 
gick till vinnaren i championklassen, så 
inte var Miras placeras så tokig trots allt. 
Mira har nu skrapat ihop 4 av de 5 VDH-
CAC som krävs för att kunna ansöka 

om VDH-championat (hon hade ett 
VDH-CAC från en tidigare resa), så nog 
måste vi väl åka tillbaka till Tyskland 
åtminstone en gång till ;)

Eva Sjöman & C.I.E. DK EE LV LT BALT BY 
CH BY GR CH LTW’15 EEW’15 BYW’15 
KBHW’15 DEW’17 BH VIRTA’17 AD TK1 
RTK1 RTK2 Skywatch’s My Love Miracle

Mira i ringen under German Winner
Foto Evelina Nokelainen

Zibbe & Mira BOB-par i WDS
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Nose Workia voi harrastaa itsenäisesti 
koiraansa aktivoiden, mutta paljon 

ja toimintatavat hakevat vielä 
muotoaan lajin nuoren iän vuoksi. 
Lajin parissa seurataan tarkasti , 
miten asiat on ratkaistu naapurimaa 
Ruotsissa, jossa harrastuksella on 
vähän pitempi tausta kuin täällä 
meillä. Suomessa on tarkoituksella 
valittu lajille samansuuntaisia 
sääntöjä kuin Ruotsissa, 
jotta esimerkiksi kisamatkat 
mahdollistuvat, ja aktiivisimmat 
suomalaiset harrastajat ovatkin jo 
käyneet lahden takana kisamatkalla. 

Nose Work Finland ry:n sääntöjen 
mukaan lajin kisoja voivät järjestää 
yhdistykset, eivät yritykset. Niinpä 
Par-Haukin kantoi kortensa kekoon 
ja järjesti epäviralliset kisat, ns möllit, 
yhdistyksen koulutuskentällä viime 

N o s e  W o r k  - 
e p ä v i r a l l i s e t  k i s a t 
P a r - H a u n  k e n t ä l l ä

Nose Work on uusi harrastuslaji, joka on vasta ihan viime vuosina 
jalkautunut Suomeen. Nose Work on hajunetsintään liittyvä harrastuslaji, 
jossa koira koulutetaan tunnistamaan ja etsimään tietty haju tai tietyt 
hajut ja löydettyään ilmaisemaan ne ohjaajalle. Useimmat koirat pitävät 
hajunetsinnästä kovasti, koska nenänkäyttö on niille luonnollista 
puuhaa. Samasta syystä nenänkäyttöharrastukset ovat koiralle mainiota 
ja luontevaa aktivointia.

on myös erilaisia treeniryhmiä 
syntynyt lajin harrastajien 
keskuuteen. Niin itseohjautuvia 
treeniryhmiä kuin sitten maksullisia, 
ohjattujakin. Kisaaminenkin alkaa 
olla pikkuhiljaa mahdollista; 
ensimmäiset viralliset kilpailut ikinä 
pidettiin Nose Workissa vasta viime 
kesänä, epävirallisia kisoja on ollut 
jonkin verran jo aiemminkin, mutta 
vähemmänpuoleisesti kasvavaan 
harrastajamäärään verrattuna. Nose 
Work ei toistaiseksi ole Kennelliiton 
alainen laji, eli virallistenkaan 
kilpailujen tulokset eivät näy esim 
Koiranetissä. Harrastus, sen säännöt 
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ulkotilaetsintä. Sisätilaetsintää 
ei listalle otettu sopivan tilan 
puuttuessa. Joskin tuomari Nina 
Remes totesi Par-Haun kenttäkopin 
nähtyään, että sekin olisi kyllä 
kelvannut hyvin, pienempääkin tilaa 
on epävirallisissa kisoissa kuulemma 
sisätilaetsintään käytetty. 

Kisoissa tunnelma oli hyväntuulinen 
ja toisiaan kannustava. Hauskaa myös 
oli, että järjestelyistä yhdistyksemme 
sai kiitosta monesta suusta. 

elokuussa. Osallistujia ilmaantui 
paikalle yhtä vaille täysi määrä, eli 
kiinnostuneita riittää. Palkintojen 
osalta tapahtumaa oli tukemassa 
NoseProduct ja Petola, iso kiitos 
tukijoille hyvistä palkinnoista!  
Kisa suoritettiin cup-muodossa, 
eli kilpailua käytiin kahtena iltana. 
Toisena suoritettiin ajoneuvoetsintä 
ja ulkoetsintä, ja seuraavana iltana 
laatikkoetsintä sekä uudelleen 

Gunveig Sunden (Par-Hau) ja Kika etsintää 
suorittamassa

Leena Söderholm (Par-Hau) ja Ruffe 
ulkoalueetsinnässä 

Vas. tuomari Nina Remes ja Nose Work-cupin voittajat 2. sija Martina Mäkelä ja Bella, 
1. sija Marjaana Raukola-Lindblom ja Freja ja 3. sija Saana Mäkelä ja Nimbus

Taustalla tuomari Nina Remes sekä 
kisajärjestäjä Par-Haun Terhi Niittyaro-
Pettersson ja ns. nollakoirana toiminut 
koiransa Wiima. Nollakoirakko suorittaa 
etsintäalueen ennen kisan alkua, jotta 
mahdolliset puutteet voidaan todeta 
ennen kisanalkua. Toisena nollakoirana 
toimi Marika Tiittasen (Par-Hau) Bastian.
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Under fyra lördagar/söndagar 
i oktober ordnades en 

dessutom tränade också Iitu med 
sina mudi-hundar.

Först höll Iitu en liten introduktion 
om grenen och därefter körde 
vi igång med de praktiska 
övningarna. Först visade vi 
hundarna att människorna i 
skogen är jättetrevliga och bjuder 
på godis och efter det lärde vi dem 
att förknippa människolukt med 
belöning och att det lönar sej att 
använda näsan till att hitta fram 
till människan. Stegvis försvårades 
övningarna och hundarna fick 
jobba mer och mer självständigt. 
Mot slutet kunde i många falla 
hundarna skickas iväg att söka 
upp människan (som var gömd) introduktionskurs i människosökning 

med betoning på brukshundssidan 
(på finska heter grenen haku, 
eller kort bara PAHA). Kursen 
var populär och hundplatserna 
fylldes i rasande takt, men 
det är inte inte så konstigt; 
eventuellt var det första gången 
i Par-Hau:s historia en dylik kurs 
erbjöds, eller åtminstone har en 
motsvarande kurs inte ordnats 
på väldigt många år :) Kursen 
drogs av Eeva-Stina Hatakka, 
eller Iitu som hon också kallades. 

I kursen deltog två veteterriers, 
en dobbermann, en hovawart, 
en curly, en hovawart/retriever-
mix och en mittelspitz. En 
tävlingsfärdig hovawart samt 
en mittelspitz-baby fungerade 
också som demohundar och 

utan hjälpmedel. Varje kursdag 
bestod av två träningspass med 
en kort lunchpaus i det gröna 
mellan träningsrundorna.

Kursdagarna var långa, ca 5-6 
h/gång och vädret var väldigt 
växlande med betoning på regn, 
men humöret hos deltagarna 
var det inget fel på :) Hundarna 
var också jätteivriga och gjorde 
framsteg i rasande takt. Man 
kunde tydligt se att även de lite 
blygare hundarna fick betydligt 
större självförtroende.

Gubbar och gummor försvunna i skogen
eller Par-Hau:s introduktonskurs i människosökning
Text: Eva Sjöman Bilder: kursdeltagarna

Teoristund i början av kursen

Janina och Remus-hoffen Fricka-veteterriern

Eva och Molly-mitteln
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Kallelse till årsmötet
Par-Hau rf ry inbjuder medlemmarna till föreningens årsmöte 
3.2.2018 kl. 18.00 i Moccas serviceenhet ovanför Bowinghallen, 
Strandvägen 22. På årsmötet görs beslut enligt stadgarna.
Kom med och påverka!

Kutsu vuosikokoukseen
Par-Hau ry rf kutsuu jäsenistönsä yhdistyksen vuosikokoukseen 
3.2.2018 klo.18.00 Kårkullan Mocca palveluyksikön tiloissa 
Keilahallin yläpuolella, Rantatie 22. Vuosikokouksessa 
päätetään sääntömääräisistä asioista. Tule mukaan 
vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan!

Några kommentarer av deltagarna:

Kursen var jättebra, lite fundersamt 
första gången med vad som man 
skulle ta med sej till skogen och vad 
som man kunde lämna i bilen. Både 
Jedi och jag lärde oss att söka och 
hitta de gömda personerna. Passade 
utmärkt för Jedi! Rekommenderar 
varmt.

-Andre&Jedi-

Fyra supertrevliga dagar 
i Mustfinn skogen med 
ett trevligt gäng och en 
inspirerande dragare. 
I vått och torrt så var 
minerna ändå bara glada 
och nöjda. Kul att se hur 
alla hundar utvecklades.
Fricka tillägger: sista 
gången sökte jag riktigt 
jätte mycket men där 
fanns inte lika många 
“gummor” som tidigare.

-Aya&Fricka-

Vi hade riktigt roligt 
på kursen, man lärde 
sig massor, och det 
var spännande att se 
hur snabbt hunden 
utvecklades och började 
trivas. Vår tränare Iitu 
var väldigt duktig på att 
se varje hund som en 

individ och kunde anpassa träningen 
enligt allas behov. Ett stort tack också 
till Eva som igen orkat ordna en kurs. 
Det är verkligen uppskattat att någon 
orkar ordna kurser i brukshunds- och 
räddningshundsgenar i Pargas så att 
man har möjlighet att pröva på allt 
möjligt :)

-Janina&Remus-

Jenny och Luca

Gunveig skickar i väg Kika-curlin att börja leta

Det var en lärorik och välordnad kurs 
där vi lärde oss saker som vi även har 
nytta av i vardagen :)

-Jenny&Luca-

Minä koin 
kurssin todella 
o p e t t a v a i s e n a 
ja hauskana. Laji 
sopi koiralleni 
k e s k i t t y m i s -
v a i k e u k s i s t a 
h u o l i m a t t a . 
Viikkojen aikana 
huomasin selkeän 
edistyksen. Kurssi oli 
hyvin järjestetty!

-Jenny&Hugo-

Härlig kurs!

-Gunveig&Kika-
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Välkommen på Årsfest
Lördagen den 3.2.2018 kl. 19.00 firas 

Par-Haus årsfest i Moccas utrymmen ovanför 
Bowlinghallen (Strandvägen 22, Pargas).
Mat, Kaffe, Kaka och Program 
Supe´kort 25e/medlem 30e/icke medlem

Anmälningar senast den 26.1.2018 Tettan 040 728 
23 52 / tettan@parnet.fi

Tervetuloa Vuosijuhliin
Lauantaina 3.2.2018 klo. 19.00 vietetään
Par-Haun vuosijuhlaa Moccan tiloissa
Keilahallin yläkerrassa (Rantatie 22, Parainen).
Ruokaa, Kahvia, Kakkua ja Ohjelmaa 
Illalliskortti 25e/jäsen 30e/ei jäsen

Ilmoittautumiset viim. 26.1.2018
Tettan 040 728 23 52 / tettan@parnet.fi

Par-Hau järjesti elokuun lopussa Kiva 
Koirakansalainen -testitapahtuman. Testi 
mittaa koiran yhteiskuntakelpoisuutta 
ja koirakon yhteistyökykyjä erilaisissa 
arkisissa tilanteissa kuten toisen 

koiran ohittaminen, ihmisjoukon 
läpikulkeminen, malttaminen, 
luoksetulo ja muita vastaavia arjen 
taitoja. Testin läpäistäkseen koirakon 
on suoritettava hyväksytysti kaikki 
kymmenen testiosiota. 

Jos testiä ei läpäisisi, niin se toimii samalla 
hyvänä mittarina siitä, millä alueella 
taitoja tulisi vielä hioa. Par-Haulla on 
monena vuonna ollut tapana tarjota pari 
treenikertaa testitapahtumaa edeltävästi 
ja samoja taitoja harjoitellaan myös 
yhdistyksen arkitottelevaisuuskurssilla.

Kiva Koirakansalainen -käytöstestistä 
löydät lisätietoja netistä sivulta: 
www.kivakoirakansalainen.fi

Testin tuomarina toimi Anne Järvinen ja 
testausavustajana Rita Nuikki.

Kuudesta osallistujasta kolme 
koirakkoa läpäisi testin ja uudet Kivat 

Koirakansalaiset ovat:
• Gotcha El 

Gaballero, “Caba”, 
espanjanvesikoira, om. 
Maria Wallin

• ”Iines”, x-rotu, om. Satu 
Seppänen ja

• Black Ceacar’s Xena, 
“Molly”, mittelspitz, 
om. Eva Sjöman

Onnea testin läpäisseille! 
Edellisten vuosien Kivat Koirakansalaiset 
löydät Par-Haun kotisivulta tägillä 
’kivakoirakansalainen’. Lisäksi kaikki, 
koko Suomen, Kivat Koirakansalaiset 
löytyvät listattuna Kiva Koirakansalainen 
-sivustolta.

U u s i a  K i v o j a 
K o i r a k a n s a l a i s i a

vas. Maria Wallin, Satu Seppänen, Eva Sjöman ja tuomari Anne Järvinen
Kuvat: Terhi Niittyaro-Pettersson
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Hundträffen i parken 25.8 Foto: Tettan

eli LUX Archipelago-valofestivaalien 
yhteydessä toteutettu koirien 
valokulkue, jonka järjestelyistä 
vastasi Par-Hau, yhteistyössä LUX 
Archipelagon toimitsijoiden kanssa.  
Kulkue oli menestys! Osanottajien 
määrä ylitti kaikki odotukset, yli 60 
koirakkoa oli mukana marssimassa 
ja koirien mukana tietysti vielä 
enemmän ihmisiä, jopa kokonaisia 

***

Ohessa neljä kuvaa, joista kaksi on 
ottanut Nina Bergman ja kaksi Tettan 
Lindqvist. Kuvien omistaja käy ilmi 
kuvien tiedostonimistä ja Tettanin 
kuvat ovat kooltaan pienempiä. Niihin 
ei tarvitse kummempaa kuvatekstiä, 
muuta kuin kuvanomistajan nimi 

Dog People Go LUX     
(Terhi Niittyaro-Pettersson) Kuvat: Tettan Lindqvist ja Nina Bergman

Hau halusi tapahtumalla 
erityisesti korostaa 
turval l i suusnäkökulmaa: 
heijastimet ja valot ovat 
tärkeitä syyspimeällä 
myös festivaalin jälkeen! 
 
Näyttävyyttä kulkueseen 
toivat paikallisten hevostallien 
juhla-asuihin ja heijastimiin 
puetut neljä hevosta, joista 
yksi oli pikkuinen poni 
kärryjä ja matkustajia vetäen. 
 
Kiva koiraväen yhteis-
tapahtuma, toivottavasti 
osallistujilla oli yhtä hauskaa 
kuin allekirjoittaneella :) !

perheitäkin oli mukana letkassa! 
Kulkueen pituutta kuvaa se, että 
kun kulkueen ensimmäiset pääsivät 
kävelykadulla Axon nurkalle, niin 
viimeiset vasta lähestyivät Ahosen 
kulmaa! 

Osallistujia oli kehotettu pukeutumaan 
heijastimiin ja valoihin valofestareiden 
ja juhlan hengessä, sekä Par-
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Yhdistyksen hallitus ja muut toimitsijat/ Föreningens styrelse
och andra funktionärer  | Ota yhteyttä / Ta kontakt:
parhau.box@gmail.com

Puheenjohtaja/Ordförande:
Tettan Lindqvist, puh. 040 728 2352, tettan@parnet.fi

Varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja/ vice ordf. och kassör:
Eija Lamsijärvi, puh. 0400 566 739, eijalamsij@gmail.com

Sihteeri/sekreterare:
Marjo Lepistö-Grönroos, puh. 040 723 2004, marjo.lepisto-gronroos@
karkulla.fi

Muut  hallituksen jäsenet/ Övriga styrelsemedlemmar:
Petra Kiuru, puh. 040 572 1302, petrakiuru@gmail.com
Lena Lemberg, puh. 040 560 8527, gwaihirskennel@yahoo.se
Benita Kettunen, puh.0400 502 691,  benita.kettunen@gmail.com
Terhi Niittyaro-Pettersson, p. 050 424 2843, terhinp@gmail.com

Jäsensihteeri / medlemssekreterare:
Marika Tiittanen, parhau.medlem@gmail.com
(1.1.2018 alk Leea Jaekel & Siv Holmgren)

Koulutuskoordinaattori / Skolningskordinator:
Rita Nuikki, puh. 040 532 7677,  rniikko@hotmail.fi

Par-Hau lehden toimittaja/ Ansvarig för Par-Hau tidningen:
Tettan Lindqvist,  tettan@parnet.fi,  Sten Erik “Tetti” Lundsten

Webmaster (yhdistyksen kotisivu: www.parhau.com ) :
Terhi Niittyaro-Pettersson, parhau.box (ät) gmail.com
(back up: Seppo Huuskonen, puh. 045-8436156 / seppo@huuskonen.com)

Yhdistyksen tilinumero ja laskutusosoite/
Föreningens kontonummer och faktureringsadress:
FI57 4055 8220 0149 47 (Aktia)
Par-Hau ry./rf, co Eija Lamsijärvi, Saaristotie 4812, 21660 Nauvo

SÄHKÖPOSTIOSOITE JÄSENSIHTEERILLE
Sähköpostilaskutus on edullista ja ympäristöystävällistä. Par-Haukin 
lähettää jäsenmaksut siitä syystä mieluiten sähköpostilla. Meilaa 
sähköpostiosoitteesi jäsensihteerille: parhau.medlem@gmail.com. 
Kiitos!

E-POSTADRESS TILL MEDLEMSSEKRETERAREN
Fakturering per mejl är förmånligt och miljövänligt. Också Par-Hau vill 
helst sända medlemsavgiften i elektrisk form. Mejla din epostadress 
till medlemssekreteraren: parhau.medlem@gmail.com. Tack!

Taas on aika valita vuoden 2017 parhaat koirat! Kisaa käydään 
näyttely-, agility-, TOKO- ja Rally-Toko-menestyjien kesken.

Muista liittää kisatuloksiisi omien yhteystietojesi lisäksi myös koirasi 
virallinen nimi.
Voittajat julkistetaan ja palkinnot jaetaan yhdistyksen vuosijuhlassa.
Seuraa Par-Haun kotisivua, kilpailusäännöt julkaistaan joulukuun 
aikana. 
Kisaan ilmoitettavat tulokset meilataan osoitteeseen
parhau.box@gmail.com

Igen är det dags att välja de bästa hundarna för år 2017.  Med i 
tävlingen är TOKO- och agilityhundarna, Rallylydnadshundarna 
och hundar som klarat sig bra i utställningar.

Kom ihåg att meddela dina egna kontaktuppgifter och också hun-
dens officiella namn. Vinnarna offentliggörs och premieras i förenin-
gens årsfest.
Följ Par-Haus hemsida, tävlingsräglerna publiceras i december.
Alla resultat till tävlingen meddelas per mejl till adressen
parhau.box@gmail.com
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