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Ordförande
Jag blev vald till ordförande för år 2018 och vill 
börja med att tacka för ert förtroende!

Vi har många nya medlemmar i föreningen 
och alla känner kanske inte mig, så här en liten 
presentation: Jag har hela mitt liv levt med djur 
runt omkring mig , har nämligen växt upp på en 
bondgård/ prästgård i Korpo. Efter det jag stude-
rat färdigt till sjukskötare i Helsingfors och flyttat 
hem ifrån fick jag min första katt som var svans-
lös. Något år senare kom den första hunden (= en 
s.k. rescue hund) som var en blandras. Härefter 
har jag haft finsk lapphund och pumi. Just nu har 
jag en bordercollie (11 år) och en röd irländsk 
setter (9 år).

Medlem I Par-Hau blev jag på hösten 1991 
(samma år föreningen grundades) och år 1995 
blev jag vald till ordförande. Åren 2004–2009 
lämnade jag ordförandeposten men av någon 
anledning så valdes jag på nytt till ordförande år 
2010 och nu efter 18 år på denna post så med ål-
derns rätt (70 år) hoppas jag någon annan med-
lem är villig att ta över från nästa år. 

Mitt mål inom föreningen har varit och är fort-
farande att jobba för att öka kunskapen om hur 
människan och hunden kan leva I harmoni med 
varandra.

Föreningen har växt otroligt under alla år den 
funnits och utan alla frivilliga och aktiva med-
lemmar skulle den inte vara den den är idag.  Ett 
stort TACK för det!!  

Jag vill ännu önska alla medlemmar med sina 
hundar en riktigt skön och aktiv sommar.

Tettan 

Puheenjohtajan palsta
Minut valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi 
vuodelle 2018 ja kiitän siitä luottamuksesta!
Yhdistyksessä on paljon uusia jäseniä ja kaikki 
eivät varmaankaan minua tunne, niin tässä pieni 
esittely:

Olen koko ikäni asunut eläinten ympäröimänä. 
Kasvoin nimittäin maatilalla/pappilassa Korp-
poossa. Kun olin opiskellut sairaanhoitajaksi 
Helsingissä ja muutin ensimmäiseen omaan ko-
tiini, muutti kotiini ensimmäinen kissani, joka oli 
muuten hännätön! Muutama vuosi sen jälkeen 
kotitalouteen liittyi sekarotuinen ns rescuekoira. 
Minulla on ollut myös suomenlapinkoira ja pumi, 
mutta nykyisin minulla on 11-vuotias bordercollie 
ja 9-vuotias punainen irlanninsetteri. 

Minusta tuli Par-Haun jäsen syksyllä 1991, 
saman vuonna kuin yhdistys perustettiin. Vuon-
na 1995 minut valittiin ensimmäisen kerran pu-
heenjohtajaksi ja siinä pestissä jatkoin vuoteen 
2003 asti. Yllättäin minut valittiin puheenjohta-
jaksi uudelleen vuonna 2010 ja nyt 18 vuoden jäl-
keen, ikänikin jo huomioiden – 70 vuotta, toivon, 
että tehtävään löytyisi ensi vuonna joku toinen 
jatkamaan puheenjohtajan pestissä.

Tavoitteeni yhdistyksessä on ollut levittää sa-
nomaa siitä, miten ihminen ja koira voivat elää 
harmoniassa toistensa kanssa. Yhdistys on kasva-
nut käsittämättömän paljon ja siihen on tarvittu 
teitä kaikkia vapaaehtoisia ja aktiivisia jäseniä. 
Iso kiitos siitä!

Toivon kaikille jäsenille koirineen oikein iha-
naa ja aktiivista kesää!

Tettan
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Eva Sjöman, styrelsemedlem

Hej på er!
Jag blev invald som medlem i styrelsen på års-
mötet i februari. Trots att jag är ny i Par-Haus 
styrelse har jag ett antal år som styrelsemedlem 
i Kaarinan koiraharrastajar ry i bagaget, så för-
eningslivet är inte helt främmande för mej. Mitt 
mål är att lära mej hur Par-Hau fungerar och för-
hoppningsvis hämta med mej lite nya och fräscha 
idéer till föreningen :)

Jag flyttade i jobbets tecken till Pargas på våren 
2010 och i samma veva skaffade jag min första 
hund, hovawarten Mira. Som barn hade jag all-
tid drömt om att ha en hund, men p.g.a. allergi i 
familjen var det inte möjligt, men då jag stod på 
egna ben, gick den drömmen äntligen i uppfyl-
lelse <3 Med Mira har jag genom åren provat på 
en hel del olika hobbyn, bl.a. toko, mejä, drag-
sport, dobo, agility och brukshundssök (PAHA). 
Nuförtiden sysslar vi mest med räddningshunds-
verksamhet (Mira är en myndighetsgodkänd 
efterspaningshund, vilket jag skrivit om i tid-
ningen tidigare), FH-spårning och rally-lydnad. 
Av dessa grenar har vi tävlat i officiella tävlingar/
prov i toko, mejä (en gång, men ändå ;)), agility, 
PAHA och rally-lydnad och dessutom har vi del-
tagit i utställningar både här och utrikes med helt 
ok framgång :)

När Mira var 4 år och efter en lång tid av över-
talning, fick min syster Pia mej övertygad om att 
det nog skulle rymmas en till hund i flocken :) 
Midsommaren 2014 anlände mittelspitzen/värl-
dens sötaste bomullsboll Molly <3 Molly var 
en placeringstik och startskottet till min systers 
kennelverksamhet (numera är hon 100 % i mitt 
ägo). Molly hängde med med Mira i samma trä-
ningsgäng och har även hon fått prova på en hel 
del olika grenar. Just nu tränar hon agility, mejä, 
nose work och skolar sig till att förhoppningsvis 
även hon en dag bli en räddningshund, samt går 
på utställningar. Molly har två kullar i Aureahof 's 
kennel och kommer troligen i något ske att få en 
tredje och sista kull till.

Molly fick sin andra kull med hela fem valpar 
sommaren 2017 och när pappan i den kullen är 
en av mina favorithanar, och så gott som alla 
egenskaper i den ena av de två flickvalparna var 
percis vad jag önskade, kunde jag inte låta bli och 

ur den kullen kom lilla Maya att flytta hem till 
mej <3 Maya är samägd med Pia/Aureahof 's ken-
nel och kommer hon också att föda ett par kullar 
i Pias kennel. Maya är i skrivande stund bara 10 
månader gammal så framtiden får utvisa vad det 
kommer att bli av henne. Hittills har hon gått på 
några utrikes utställningar (och inofficiella val-
putställningar i Finland) och har även fått delta 
i Par-Haus BH-kurs. Jag hoppas att en dag kun-
na avlägga BH-provet med henne och får en ny 
tävlingskompis att delta i Rally-lydnadstävlingar 
med sedan då det är dags att pensionera Mira 
från dessa.

Mej kan man hitta på diverse av Par-Hau:s eve-
nemang och skolningstillfällen, eller annars bara 
ute i naturen på äventyr med hundarna. Tveka 
inte att rycka mej i ärmen eller skicka mail, om 
du har några önskemål som du vill att styrelsen 
ska ta upp, alla idéer är hjärtligt välkomna!

En skön och aktiv vår på er alla! 
Eva Sjöman, Mira, Molly & Maya

*18.1.2010 C.I.E DK&EE&LV&LT&BALT&BY&DE (VDH) CH BY GR CH, 
EE&LV vetCH EEW-15 LTW-15 BYW-15 KBHW-15 DEW-17 BH VIRTA-17 
AD TK1 RTK1 RTK2 RTK3 Skywatch's My Love Miracle
*1.5.2014 FIN&DK&EE&LV&BY CH, EE&LV&LT&BALT&BY junCH 
BALTJW-15 KBHJW-15 NOJW-15 Black Caesar's Xena
*17.6.2017 Aureahof's Careless Whisper

Foto: Eva Sjöman

Vuoden koira 2017 -kilpailun voittajien esittely
Par-Haulla on vuotuinen kilpailu, jossa palkitaan kuluneen vuoden parhaiten menestyneet koirat TOKOn, rally-tokon, agili-
tyn ja näyttelyjen saralla. 
Tämän vuoden helmikuussa vietetyssä vuosijuhlassa palkittiin vuoden 2017 parhaat menestyjät rally-tokossa, tokossa ja 
näyttelyssä. aAgilitytuloksia ei tällä kertaa kilpailuun ilmoitettu. Par-Haun toimitus pyysi koirien omistajilta pientä esit-
telyä taitavista koiristaan.

Stig-Göran on näyttelykehien kunkku
FI&EE MVA, SEJV-16, PMV-17 Gwaihir’s Darth Lion 
”Stig-Göran”, Löwchen uros, synt. 7.7.2015
Kasvattaja: Joanna Kotwica ja Lena Lemberg ja omistaja: 
Pia Blåberg

Stig-Göranin tuloksia vuodelta 2017:
8 näyttelyä, joista 6x ROP, 2x pu2
- Suomen ja Eestin muotovalio 
- Pohjoismaiden Voittaja 
- 3 sija Vuoden Löwchen -kilpailussa

Kauko on lyömätön TOKO-koira
Kauko on 5,5-vuotias belgianpaimenkoira tervueren jonka kanssa on touhuttu 
tavoitteellinen harrastaminen mielessä jo pikkupennusta asti. Kauko on sellainen 
pieni partiopoika; hyvin tunnollinen ja aina valmiina kaikkeen. Se rakastaa kaik-
kea tekemistä lajista riippumatta ja tekemisen intoa riittäisi vaikka muille jakaa. 
Toko on meidän päälajimme, mutta Kauko kilpailee tokon lisäksi myös agilityssä, 
pk-haussa ja vepessä korkeimmassa luokassa sekä paimennuksessa ja rally-
tokossa toiseksi korkeimmassa luokassa. 
C.I.B & C.I.E, Sew-17, Asg-17, Dkw-17, Eew-17, Lvw-17 Now-16, Eew-16, VD-
HEUSG16, Byw-16, Eew-15, Tlnw-15, Now-14, Sejw-13, Baltjw-13, Hejw-13, 
Byjw-13, Fi & Se & Swi & Dk & Pohj & Lux & Hr & No & By & Balt & Lt & Lv & Ee Ch, 
Ru & By & Balt & Lt & Lv & Ee Jch, Tk1, Tk2, Tk3, Rtk1, Rtk2, Hk1, Hk2, Bh, Agi3, 
FCI-HWT, Paim1 FLAMMEUS U SHOULD KNOW ME eli ”Kauko”
(om. Iida Rinne)

Kaira palkittiin suorituksistaan Rally-Tokossa
Kaira (Demzina’s Our Last Summer) on kohta kolmevuotias 
bordercollieuros, joka kouluttautuu pelastuskoiraksi (kadon-
neen ihmisen etsintä ilmavainulla sekä jäljestäen), kilpailee 
rallytokossa voittajaluokassa ja harrastaa huvittelumielessä 
agilityä.
(om. Helka Louhenperä ja Heikki Rauhala)
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Itse asiassa koirien aktivoimisesta puhuttaessa 
käytetään kahta termiä, jotka tarkoittavat hieman 
eri asioita; virikkeellistäminen ja aktivoiminen. 

Aktivoimisella tarkoitetaan mitä tahansa koi-
ran puuhaa, jossa se joutuu käyttämän aivojaan 
ja lihaksiaan. Erilaiset ongelmanratkaisu- ja 
tasapainoilutehtävät ovat hyviä aktivointime-
netelmiä. Myös koiran kouluttaminen ja sen 
kanssa leikkiminen on aktivointia. Aktivoin-
nin tarkoitus on johdattaa koira ajattelemaan 
ja mitä enemmän se ajattelee, sen parempi! 
Virikkeellistäminen taas tarkoittaa sitä, että koi-
ralle annetaan mahdollisuus toteuttaa synnynäi-
siä käyttäytymistarpeitaan, kuten haistelua, ruu-
an etsimistä, repimistä, pureskelua. Virikkeistä-
misen pitäisi tapahtua mahdollisimman paljon 
siinä muodossa kuin se tapahtuisi luonnossakin. 
Ihmisen osuus virikkeellistämisessä on vain tar-
jota koiralle tilaisuus. 

Koira kaipaa asiantuntijoiden mukaan erityi-
sesti virikkeitä, että se voi toteuttaa itseään, mut-
ta parasta tietenkin on, jos se saa sopivasti sekä 
virikkeitä että aktivointia. Ohessa muutama ko-
tikonstein onnistuva virikkeellistämisvinkki ja 
lisäksi ideoita koiran aktivointiin. 

1) ruokaan littyvät puuhalelut ovat ehkä tutuin 
tapa virikkeistää koiraa. Jäädytä jauhelihaa tai 
vastaavaa kongin sisään ja koira joutuu teke-
mään töitä saadakseen herkun. Voit myös tar-
jota vaikka kaiken koiran tarvitseman ravin-
non virikkeellistämisen muodossa ja piilottaa 
ruokaa sinne tänne asuntoon ja antaa koiran 
itse etsiä ruokansa. Etsimiseen koira käyttää 
nenäänsä ja nenän käyttö on erinomaista koi-
ran virikkeellistämistä.

2) ruuan voi myös tarjota ulkosalla! Ripusta luu 
pihalle puusta roikkumaan. Tai heitä ruoka 

sinne tänne pihanurmikolle ja alimmille puun 
oksille ja kaarnan alle, niin että koira yltää ja 
anna taas koiran etsiä ruokansa itse. Koirat ra-
kastavat etsimistä! 

3) koirat tykkäävät myös repimisestä! Piilota pari 
makupala puhtaaksi huuhdeltuun maitopurk-
kiin, sulje maitopurkki ja anna koiralle revit-
täväksi. Voit vaikeuttaa tehtävää, kun laitat 
maitopurkin sisään vielä pienemmän, vaikka 
vessapaperirullan, jonka sisällä makupala on 
(älä käytä itsestään sulavia vessapaperirul-
lia). Voit myös rutistella sanomalehtipaperista 

pieniä nyssäköitä pahvilaatikkoon, laita muu-
tama namipala niiden sisään ja lisäksi paljon 
tyhjiäkin paperinyssäköitä. Anna sen jälkeen 
koiran etsiä namit pahvilaatikosta papereita 
repimällä. Tämä virikevinkki tarjoaa virikettä 
sinullekin, kun pääset iloisesti siivoamaan re-
pimissotkut!

4) jäljestäminen on koiralle väsyttävää puuhaa, 
sillälailla mukavalla tavalla. Tee koiralle jälki 
jollakin ruualla, esim pienillä makkarapaloilla 
tai vaikkapa lihaliemellä. 

5) koiraparkour eli tasapainoilu arkiympäristön 
kohteilla on hyvää aktivointia. Metsälenkin 
varrella pyydä koiraa hyppäämään kannon 
päälle, kulkemaan kaatunutta puun runkoa 
pitkin, hyppäämään ilmassa olevan oksan yli. 
Kaupunkikävelylläkin parkour onnistuu; pyy-
dä koiraasi hyppäämään puistonpenkille (ei 
kuratassuin!), ohjaa se kulkemaan erilaisille 
alustoille, kuten kauppojen edessä oleville rau-
taritilöille, vaihtolavojen ja vastaavien päällä, 
mitä kaikkea eteenne osuukaan. Paraisten Kes-
kuspuiston isot kivetkin muodostavat hausko-
ja kivijonoja - ohjaa koira kulkemaan niiden 
päällä hyppäämällä kiveltä toiselle. Ja jos koi-
raa jännittää, älä pakota vaan tue ja lahjo her-
kuilla!

6) opeta koirallesi erilaisia temppuja. Niiaa. Pe-
ruuta. Ympäri. Siksakkia jalkojesi välissä. 
Ravista. Katso vasempaan/oikeaan. Kohde-
temppuja, kuten laatikon sulkemista tai sor-
mentunnistusta – opeta koira tökkäämään 
vihjesanasta peukaloasi ja kun se sujuu, niin 
sitten vaikka pikkurilliäsi. Googlaamalla nettiä 
löytyy paljon temppuideoita ja myös youtube-
pätkiä niiden kouluttamisesta.

7) Kaikki koiraharrastuslajit ovat tietenkin myös 
aktivointia koiralle. Koiraharrastuksia voi 
myös tuoda treenikentiltä arkea piristämään, 
tee päivälenkillä vaikkapa rallytokosta tuttuja 
liikkeitä - maahanmeno, istu, puolenvaihto, 
eteentulo - jokaisen lyhtypylvään kohdalla! 
Lenkeistänne tulee entistä hauskempia ja kon-
taktikin paranee!

Mielikuvitus on vain rajana ja koirasi rakastaa jo-
kaista sekuntia! 

 Kirjoittaja: Terhi Niittyaro-Pettersson

Koira tarvitsee voidakseen hyvin paitsi ruokaa, liikuntaa ja fyysistä terveyttä lisääviä toimia myös 
aivojumppaa eli aktivoitia, ettei ulkolenkkien välinen aika menisi koiralla tylsästi pelkästään 
sohvalla makaillen. Koiraa ei pysty väsyttämään fyysisellä liikunnalla, mutta aivotyötä vaativat 
tehtävät aiheuttavat väsymystä. Asiantuntijoiden mukaan 20 minuutin aivojumppa vastaa rasit-
tavuudeltaan parin tunnin lenkkiä! Väsynyt koira on onnellinen koira.

Koiran aktivoiminen 
ja virikkeistäminen on tärkeää!

Namihaaste, jossa itsehillintä kasvaa ja maltti on valttia! Ympä-
röi koirasi koirannameilla ja vapauta se syömään vasta kun kuvio 
on valmis. Jos tässä ei ole koirallesi haastetta, niin vaikeuta hie-
man ja kutsu koira pois ringistä ennen syömään vapauttamista. 
Tässä suomenlapinkoira Wiiman versio, lataa sinäkin kuva koi-
rastasi namien keskellä Par-Haun FB-ryhmään!

Kuva vasemmalla: Kaupungissakin saa lenkkimaastoon vaihte-
lua käyttämällä erilaisia kohteita hyväkseen. Ohjaa koirasi kul-
kemaan Keskuspuiston kivijonoilla.
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 Kirjoittaja: Hanne Saarinen

Valjakolla vauhdin hurmaa

Hei kaikki Par-Haun yhdistyksen jäsenet! Minul-
ta pyydettiin kirjoitusta seuran lehteen rekikoiris-
ta- ja valjakkourheilusta ja kerron näistä aiheista 
oikein mielelläni, sillä ne esittävät hyvin isoa roo-
lia omassa elämässäni ja ovatkin muodostuneet 
elämäntavakseni. Rekikoirista sekä valjakkoajos-
ta on syntynyt itselleni intohimo, jonka kaltaista 
tunnetta en ole vielä muutoin saavuttanut omassa 
elämässäni. 

Kerron ensin hieman itsestäni ja miten oma 
tarinani alkoi näiden valloittavien koirien sekä 
lajin parissa. 

Asun perheeni kanssa kotipaikkakunnallani 
Nauvossa, Kirjaisten saaressa. Perheeseemme 
kuuluu mieheni lisäksi 4-vuotias poikamme, 
11 siperianhuskya sekä 1 kissa. Lapsuudessani 
meillä on ollut aina koiria ja useampia eri rotuja 
mm. noutaja, mäyräkoira, paimenkoira, ajokoira 
jne. Ensimmäinen kosketus rekikoiriin tuli, kun 
asuimme rivitalossa ja naapurissa asui perhe, 
jolla oli huskeja. Usein muistan käyneeni heidän 
takapihan aidan takana koiria ihailemassa ja oli-
kohan jo silloin kun päätin, että jonakin päivänä 
minulla on oma rekikoira ja reki tai paremmin-
kin sanottu rekikoirat ja reet :D 

Ensimmäinen oma rekikoira tuli minulle 
vuonna 2007. Se muistutti enemmänkin jääkar-
hunpentua sinisineen silmineen kuin voimakasta 
ja periksiantamatonta rekikoiraa. Rekikoiran kun 
hankit niin sen mukana tulee myös seuraavanlai-
nen kaava, joka käy toteen useimmilla rekikoiran 
hankkineilla: 

Hankitaan rekikoira -> hankitaan sille kave-
riksi toinen (laumaeläin) -> ostetaan vetoväli-
neet -> olisi kiva päästä lujempaa -> hankitaan 
kolmas koira- > no jos kolmas, niin meneehän se 
neljäskin -> uuden auton hankinta, jonne koirat 
mahtuu -> muutto maalle hyvien treenireittien 
varrelle ja koirille enemmän tilaa -> kaveripiiri 
lähes uusiksi -> ja tässä vaiheessa elämäsi koos-
tuukin jo pitkälti koirista ja kaikki aikasi kulutat 
niiden parissa!

Tämä kaava kävi toteen myös minun kohdal-
lani, lauma kasvoi nopeasti ja auto sekä asunto 
menivät vaihtoon!

Tällä hetkellä kasvatamme puhtaita siperian-
huskeja kennelnimellä Arcticpelagos. Olen toi-
minut Suomalainen Siperianhusky-seuran halli-
tuksen varapuheenjohtajana useamman vuoden 
sekä myös kilpailu- ja koetoimikunnan puheen-
johtajana. Kilpailen niin sprintti- kuin myös kes-
kipitkällä matkalla. Viime talven asuimme poh-
joisessa tehden safaritöitä. 

Mikä tekee siperianhuskista juuri
 sen oikean rodun minulle? 
Siperialaiset ovat perusterveitä eikä niillä vielä 
toistaiseksi ole paljoakaan perinnöllisiä sairauk-
sia. Huskit ovat hyvin sosiaalisia laumakoiria, 
joille on tärkeintä oma lauma. Koostuu se sitten 
toisista koirista tai sinusta. Luonteeltaan ne ovat 
avoimia ja hieman itsepäisiäkin. Itselläni nousi 
yhdeksi kiinnostuksen kohteeksi rodun alkuperä 
sekä sen käyttö rekikoirana. Rotu on alkukantai-
nen ja sen juuret juontaa 1900-luvun alkupuo-
lelle. Vaikka sen käyttötarkoitus on ollut ensisi-
jaisesti vetää rekeä, on siitä nykypäivänä muo-
dostunut myös monipuolinen harrastuskaveri ja 
yhä enemmän voit nähdä huskeja agilityradoilla 
tai tottiskentällä. Siperianhuskeihin ja niiden ro-
tumääritelmään voit tutustua lisää Suomalainen 
siperianhusky -seuran sivuilla www.siperianhus-
ky.fi. Muita tunnettuja rekikoirarotuja ovat mm. 
grönlanninkoira, samojedinkoira, alaskanmala-
muutti, eskimokoira sekä alaskanhusky, joka ei 
ole kuitenkaan virallinen rotu. 

Vetourheilu ja sen perusteet 
Valjakkokoirista sekä vetourheilusta on en-
simmäiset todisteet löydetty jo yli 4000 vuotta 
sitten. Ensimmäiset todisteet lajista ovat Eu-
raasian alkuasukkaiden ajalta. Varmaa onkin, 
että eskimot käyttivät koiria reen vetämiseen jo 
1500 vuotta sitten. Siperiassa järjestettiin lajissa 
ns.kyläkilpailuja jo 1800-luvulta lähtien ja Alas-
kan kultaryntäyksellä oli suuri vaikutus lajin ke-
hitykselle. 

Kaikki koirat osaavat vetää. Se ei ole siis mi-
kään temppu, mutta asia joka olisi hyvä opettaa 

koiralle milloin ja missä se saa sitä tehdä. Ei ole 
suotavaa koiraa taluttaessa, että koira vetää, mut-
ta kun sille puetaan vetovaljaat tulee koiran kul-
kea ihmisen edessä ihmistä tai kulkupeliä vetäen. 
Laji ei siis katso rotuun tai roduttomuuteen, ko-
koon eikä myöskään ikään (tosin pientä pentua 
ei saa vedättää min. ikä 5kk). Koira, jonka kans-
sa tulet lajia harrastamaan tulisi kuitenkin olla 
perusterve sekä sillä tulisi olla oma halu juosta. 
Käytetyimpiä rotuja ovat arktiset vetokoirat, sei-
sojat, belgianpaimenkoira, irlanninsetteri, point-
teri sekä dobermanni. 

Vetourheilun piiriin kuuluu niin yhden koiran 
kanssa tehtävä canicross (koirajuoksu), kickbike-
ajo, koirapyöräily, hiihto, kelkka, pulkka sekä 
useasta koirasta muodostuva valjakko, joka vetää 
rekeä tai kärryä. Laji on siis hyvin monipuolinen 
eikä tarvitse omistaa suurta laumaa koiria, jotta 
voisi lajia harrastaa. 

Vetourheilu jaetaan kahteen kauteen -> sulan-
maankausi sekä talvikausi (lumella). Näihin kau-
siin on omat välineensä sekä kilpailuihin siirryt-
täessä omat luokkansa. Sulanmaankaudella mat-
kat pidetään lyhyinä ja vetovälineinä käytetään 
koiramäärästä riippuen kickbikea, pyörää, kär-
ryä tai mönkijää. Kilpailussa matkat ovat lyhyitä 
sprinttimatkoja n.4-6km. Sprinttimatkat ovat siis 
lyhyitä ja niissä mitataan valjakon nopeutta. Tal-
vella matkat pitenevät ja välineet muuttuvat. Vä-
lineet ovat kelkka eli kickspark, sukset eli hiihto 
tai pulkkahiihto sekä reki. Talvella sprintin lisäk-
si (n.6-20 km) kilpaillaan keskipitkillä matkoil-
la (40 -100 km) sekä pitkillä matkoilla (100 km 
- pisin kilpailu Iditarod 1770 km). Itse kilpailin 



- 10 - - 11 -

tänä vuonna ensimmäistä kautta keskipitkän kil-
pailuissa saavuttaen koirille hyviä tuloksia. 

Miten päästä vetourheilun pariin? 
Ennen kuin voit aloittaa koirasi kanssa vetohar-
rastuksen, tulee sinun hankkia koirallesi sopivat 
vetovaljaat, ja todella tarkoitan Sopivat. Anna 
ammattilaisen auttaa valjaita sovittaessa, sillä 
vääränlaisilla epäsopivilla valjailla voit jopa ai-
heuttaa koirasi totaalikieltäytymisen vetoon, kun 
veto tuottaa kipua. Ammattilaisella tarkoitan täs-
sä tapauksessa henkilöä, jolla on kokemusta veto-
lajeista. Lemmikkitarvikeliikkeiden henkilökun-
ta ei siis välttämättä ole koulutettu tähän lajiin ja 
siksi en suosittele kääntymään heidän puoleensa 
tässä asiassa. 

Vetovaljaiden lisäksi tarvitset vetoliinan sekä ve-
tovyön, jos tarkoitus on aluksi opettaa koirasi ve-
tämään vain sinua. Vetoliinassa tulee olla jousto-
osa, joka vaimentaa vetoa koiran ja sinun välilläsi 
ja toimii ns. iskunvaimentimena. Vetoliinassa on 
toisessa päässä lenkki, joka pujotetaan vetovyö-
hön, joka on sinun ympärilläsi. Toinen pää veto-

liinasta kiinnitetään koiran valjaisiin. Nyt kun si-
nulla on tarvittavat ja oikeanlaiset varusteet, läh-
detään opettamaan koiraasi vetämään käskystä. 

Varmista, että koirasi on perusterve ennen 
kuin aloitat. Alle 5kk ikäisen koiran kanssa ei tu-
lisi vielä harjoittaa vetoa, sillä koiran kehitys on 
vielä liian kesken. Itse aloitan vetoharjoittelun 
koirillani noin 9kk iässä, toki koirasta riippuen. 
Muista aina tehdä harjoitteet koirasi sekä itsesi 
tasolla. Älä vaadi liikaa, mutta älä myöskään liian 
vähän. Tee harjoitteita vain jos itselläsi on ollut 
hyvä päivä, sillä mielentilasi tarttuu myös koiraa-
si ja teillä tulee olla yhdessä kivaa! 

Ensimmäisenä sinun tulee opettaa koirasi kul-
kemaan sinun edelläsi. Aina kun koirasi kulkee 
edelläsi, kiitä. Seuraavaksi kiitä kun vetoliinaan 
kohdistuu vetoa ja liina kiristyy. Voit heittää vaik-
ka namin koirasi eteen. Pysähdy aina jos vetona-
ru löystyy ja kehu sen kiristyessä. Lopeta harjoi-
tus kun koiralla on vielä intoa vetää! 

Kun koirasi on oppinut vetämään käskystä, 
voidaan mukaan liittää muita tarpeellisia käskyjä. 
Näitä on lähtökäsky = MENNÄÄN, koira halu-
taan juoksevan edellä = ETEEN, suuntakäskyt = 

OIKEA ja VASEN, kun tulee tarve ohitukselle = 
OHI, alamäessä hidastus = HILJAA. 

Itse opetan johtajakoirani (eli valjakon keulas-
sa juoksevat) aina itse juosten niiden perässä tai 
kickbikella. Näin saan niihin parhaimman kon-
taktin sekä käskyjen opettelu on helpompaa näin 
kun ei ole muita häiriötekijöitä mukana. Suurem-
massa laumassa koirat usein opetetaan vetämään 
niin, että ne laitetaan valjakkoon kokeneen koi-
ran viereen josta ne ottavat mallia. Yleensä koi-

ralla ei useinkaan kestä kuin pieni hetki kun se 
on sisäistänyt asian. 

Kun vetokärpänen on tässä vaiheessa alkanut 
puremaan, kannattaa tutustua Suomen valjak-
kourheilijoiden liiton sekä Suomalaisen siperian-
husky- seuran toimintaan. Sieltä saa tietoa mm. 
kilpailemisesta, kokeista sekä kaikista muista 
mukavista yhteistapahtumista. 
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Valjakkokoirien treenaamisesta kilpailemiseen 
Itselläni on aina ollut kilpaileminen verissä. Koi-
rien kanssa kilpaillessa tulee kuitenkin muistaa, 
että ne ovat eläviä olentoja eikä oma kilpailuvietti 
saa mennä niiden hyvinvoinnin edelle. Jos koira-
si eivät voi hyvin, ei myöskään kisasuorituksesi 
voi olla hyvä. Sinä ja koirasi olette yhtä! Kisasuo-
rituksesi voi olla juuri niin hyvä kuin miten olet 
koirasi treenannut. Et voi vaatia koiriltasi yhtään 
sen enempää mitä et ole kotona treenannut. 

Itse aloitin kilpailemisen koirajuoksulla, jonka 
jälkeen siirryin neljän koiran sulanmaankisoihin. 
Siitä sitten talvikisoihin ja vähitellen valjakkoon 
tuli enemmän koiria. Nyt olen kisannut kuudel-
la koiralla ja matkat ovat vaihdelleet sulamaan 
sprintistä 6 km talvella kisailtavaan keskipitkään 
matkaan 45km. Kilpailut voivat olla useimmiten 
yksi- tai kaksipäiväisiä riippuen matkoista sekä 
onko kilpailuissa kokeita (rekikoirien kilpailu-
koe). 

Kauden alussa on hyvä tehdä itselle suunnitel-
ma ja tavoitteet. Koirille tehdään samalla treeni-
suunnitelma, jonka avulla on helpompaa treena-
ta systemaattisesti sekä nousujohteisesti. Kaikki 
treenit kirjataan ylös ja niitä seuraamalla on 
helpompaa seuraavana vuonna tehdä tarvittavat 
muutokset treeneihin. Syksyllä treenit aloitetaan, 
kun lämpötila laskee lähemmäs +10 astetta (pak-
kasrajaa ei treenauksen suhteen ole, koirakoh-
taista). Koirien pahin vihollinen on kosteus sekä 
lämpö, joten syksyllä treenit kannattaa ajoittaa 
myöhäiseen iltaan/yöhön tai aikaiseen aamuun. 

Treenit pyritään suunnittelemaan kauteen nousu-
johteisesti. Alkusyksystä keskitytään voimaan ja 
matkat ovat lyhyitä, 4-8 km. Tällöin koirien tulee 
vetää suurta painoa, jotta lihakset tottuvat jälleen 
kesän jälkeen työskentelemään. Treenivälineenä 
käytän mönkijää, jonka paino on lähemmäs 500 
kg. Koiria edessä juoksee 6-12 koiraa. Alkutalves-
ta, kun lunta on maassa ja mahdollisesti voidaan 
siirtyä treenaamaan reellä, keskitytään peruskes-
tävyyteen, jolloin matkat ovat jo huomattavasti 
pidempiä 15-20km. Ennen kisakautta on no-
peuden vuoro, jolloin treenit pyritään ajamaan 
korkeammalla sykkeellä. Tällöin tavoitteena on 
päästä lähemmäs kisoissa saavutettavaa nopeut-
ta, joka on sprintissä 35-30km/tunnissa ja kes-
kipitkillämatkoilla 22-25km/ tunnissa (pitkillä 

matkoilla noin 12km/tunnissa). Jokainen treeni 
tulee kuitenkin olla erilainen, ettei koirasi kyl-
lästy. Treenitekniikoita voikin vaihdella jokaisen 
treenin aikana ja myös ns. intervallitreenejä on 
hyvä tehdä, jolloin koirallasi säilyy into ja treenin 
ennakoitavuus vähenee. Jokaisen treenin jälkeen 
koirasi tulee juosta kotiin innokkaasti ja liinat ki-
reällä. Tärkeä osa treenissä on myös riittävä lepo! 
Ilman riittävää lepoa koirasi lihaksisto ei palaudu 
ja treenivammat tulevat kuvioihin. Treenikerto-
ja on hyvä pitää viikossa 3-4 kpl ja niiden välissä 
sopivasti lepoa. 

Oikeanlaisen treenin lisäksi, tärkeässä roolissa 
on myös oikeanlainen ruokavalio. Urheilukoirat 
ja varsinkin rekikoirat, jotka työskentelevät vaa-
tivissa oloissa, vaativat hyvin energiapitoista ruo-
kaa. Toinen tärkeä osa on laadukkaan valkuaisen 
takaaminen. Hyvä suhde olisikin noin 30/20 
riippuen toki koiran aktiivitasosta. Itse olen to-
dennut toimivaksi kuivamuonan sekä lihan yh-
distelmän. Kuivamuonasta koirat saavat energian 
lisäksi tärkeät vitamiinit ja mineraalit. Kovalla 
treenikaudella voi lisänä toki mennä öljyjä tai 
BE-vitamiinilisää. 

Koirien riittävä nesteytys on myös asia jota ei 
tule unohtaa, varsinkaan kuumemmilla keleillä. 
Ennen treeniä on hyvä antaa n.3 tuntia ennen n.8 
dl nestettä, jonka voi maustaa esim. koirannap-
puloilla tai koiranmakkaralla. Nestettä on hyvä 
varata myös treenin ajaksi mukaan, jos keli sen 
vaatii. 

Treenin jälkeen annetaan palautusjuotto. Pa-
lautusjuottona voi käyttää samaa juottoa kuin 
ennen treeniä tai sitten voi käyttää siihen tarkoi-
tettuja juomajauheita. Jos matkat ovat pidempiä, 
voidaan koirille antaa välisnäksit, joista koirat 
saavat myös nestettä. Näitä snäksejä annetaan 
myös pidemmillä matkoilla kisoissa antamaan 
koirille energiaboosti. 

Kun treenit sekä ruokinta-asiat ovat kohdil-
laan, voidaan paneutua kisoihin ja tiimin koko-
amiseen. Tällöin on monta asiaa huomioitava. 
Mille matkalle olet tiimiä kokoamassa? Vaadi-
taanko koirilta nopeutta, kestävyyttä vai voimaa? 
Koirien ruokahalu ja stressinsietokyky vaikuttaa 
- koiralla, jolla on huono ruokahalu ja stressinsie-
tokyky, on huonommat mahdollisuudet pärjätä 
monien päivien kisoissa ja pitkillä matkoilla. Koi-
rien ikä vaikuttaa - tietyt luokat vaativat tiettyä 

ikää koiralta. Narttujen juoksut – jotkut urokset 
eivät pysty keskittymään tai eivät pysty nukku-
maan, jolloin lepoa ei ole riittävästi. 

Perusohje valjakkoa koottaessa on seuraava; 
lähempänä rekeä juoksevat vahvat sekä isot koirat 
eli pyöräkoirat, keskellä valjakkoa juoksevat no-
peammat vauhtia ylläpitävät koirat eli tiimikoirat 
ja valjakon keulassa juoksevat kokeneet sekä käs-
kyjä noudattavat nopeat koirat eli johtajat. 

Ennen kisoja tulee vielä tarkistaa mm. koirien 
rokotukset, vaadittavat vakuutukset ja lisenssit 
sekä myös kisavälineet niin koirille kuin ajajal-
le. Hyvä olisi myös käydä kisasäännöt läpi joihin 
aina silloin tällöin tulee muutoksia. Tämän jäl-
keen ei muuta kuin kisailmoitusta sisälle ja vii-
meiset fiilistelytreenit alle. 

Nyt toivon, että suljet silmäsi ja pyydät jon-
kun lukemaan seuraavan tekstin. Koita tyhjentää 
mielesi ja samaistua tekstin sisältöön edes pie-
neksi hetkeksi. 

Poskipäitäsi kipristää ja nenääsi leijailee puh-
taan lumen tuoksu. Pieni viima käy ohimoillasi. 
Silmiäsi siristää, sillä auringon säteet ovat vahvat. 
Korviisi kantautuu hiljainen lumen narina ja ta-
saisesti lumeen uppoavat tassujen äänet. Olet sei-
saallasi ja kädet puristavat ohjauskaarta. Tunnet 
kuinka sinua kantaa 30 tassuparin voima, joista 
jokainen tassupari tekee juuri niin kuin sinä pyy-
dät. Vain sinä, koirat ja koskematon luonto! Sitä 
tämä laji on parhaimmillaan. Tervetuloa mukaan 
vetourheilun pariin ja toivottavasti sain sinussa 
pienen kiinnostuksen kipinän heräämään! 

Vetävin terveisin Hanne Saarinen ja lauma, Ken-
nel Arcticpelagos 
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Lukijoiden kesäkuvia
Yhdistyslehden kansikuvan valitsemiseksi järjestettiin pienimuotoinen 
valokuvakilpailu. Mukavasti saatiinkin kauniita kuvia ihanista koirista, 
joista monesta olisi ollut hienoksi kansikuvaksi!
Joissakin kuvissa oli hieman liian vähän pikseleitä kansikuvaksi tai se oli 
vaakamuotoinen kun kansi vaatii pystymuotoisen kuvan. Mutta turhaan 
ei kukaan kuvaansa lähettänyt, sillä kaikki kuvat ovat tässä lukijoiden 
ihailtavana: 

  Kuva: Eija Mertsola. Jeppe.   Kuva: Eva Sjöman. Mira.   Kuva: Maaret Virtanen. Lexi.

  Kuva: Nina Mutka. Pessi.   Kuva: Bettina Fjäder. Zuki.   Kuva: Linda Snickars. Molly.  Kuva: Riitta Taari. Nipsu.

  Kuva: Rita Niukko. Sini.



Koulutuskentän treenikäyttö
Par-Haun koulutuskentän käyttöoikeus sisältyy 
yhdistyksen jäsenmaksuun. Kenttää voivat koi-
rankoulutustarkoitukseen käyttää niin vuosijäse-
net kuin perhe- ja juniorjäsenetkin.

Kenttä on tarkoitettu Par-Haun yhdistystoi-
mintaan ja jäsenistön omatoimiharjoitteluun, se 
ei siis ole koiran ulkoilutuspaikka/koirapuisto. 
Siksi koira tulisi ulkoiluttaa ennen kentälle me-
noa ja jos vahinkoja silti sattuu, poimi ylös, ken-
tällä on roskis.

Kentälle voit mennä kun siellä ei ole yhdistyk-
sen kursseja, kurssiajankohdat näet kenttäkalen-
terista: www.parhau.com/kenttä ja kenttäkalen-
teri. Muina ajankohtina kenttä on Par-Haulaisten 
omatoimitreenaajien käytössä. 

Kuittaa kenttäkäyntisi portinpielessä olevaan 
vihkoon. Par-Haulle on tärkeää tietää kentän 
käyttöaste – alue on kaupungin ja yhdistyksen 
tulee aika ajoin osoittaa, että kentällä on käyttöä. 
Vihkoon voit myös merkitä mahdolliset huo-
miot, joita teet kentällä. Tai vaikka se, että paikat 
oli kunnossa käydessäsi.

Kentällä noudatetaan kenttäsääntöjä, jotka 
löytyvät Par-haun kotisivulta: www.parhau.com/
kenttä ja kenttäkalenteri.

Kentän käyttäjien odotetaan osallistuvan kent-
tätalkoihin, kenttä ei pysy kunnossa ilman yhtei-
siä ponnistelujamme. Kentän kunnossapito on 
yhdistyksen (= jäsenistön) vastuulla. Voit myös 
treenaamisen yhteydessä nyppäistä irti voikukan 
tai kaksi, se on aina kotiinpäin!

Kiinnostuitko?
Jos kiinnostuit omatoimitreenaamisesta kentäl-
lä, niin toimi näin: Kentän portissa on numero-
lukko. Sen saat koodin kun meilaat osoitteeseen  
parhau.box@gmail.com. Jos olet vastikään liitty-
nyt jäseneksi, meilaa samalla kuitti jäsenmaksus-
ta.
Kenttä on iso ja sinne mahtuu useita omatoimit-
reenaajia yhtaikaa. Jos haluat varata omatoimi-
porukallesi treeniajan, niin että kenttä on vain 
teidän käytössänne, meilaa parhau.box@gmail.com 
ja ilmoita ajankohta, vastuuhenkilö sekä tapahtu-
man tyyppi (kentällä ei voi järjestää ulkopuolis-
ten kouluttajien järjestämiä koulutuksia). 

Skolningsplanens
användning för träning
Användningen av Par-Haus skolningsplan ingår 
i föreningens medlemsavgift. Planen kan använ-
das för hundskolning av årsmedlemmar familje- 
och juniormedlemmar.

Planen är ämnad för Par-Haus föreningsverk-
samhet och för medlemmarnas träning på egen 
hand, den är alltså inte en rastplats/hundgård. 
Hunden bör rastas före man går till planen och 
om det ändå händer en olycka, plocka upp; det 
finns ett avfallskärl nära porten.
Planen kan användas av Par-Haus medlemmar 
som tränar på egen hand när där inte är förening-
ens kurser, kurserna ser du från plankalendern: 
www.parhau.com/kenttä ja kenttäkalenteri . 

Skriv in i häftet som finns i postlådan vid por-
ten när du varit på planen. Det är viktigt för Par-
Hau att veta hur mycket planen används – om-
rådet är stadens och föreningen måste påvisa att 
planen används. I häftet kan du även skriva andra 
iaktagelser du gör där. Eller att allt varit i skick 
vid ditt besök.

På planen följer man planreglerna som finns 
på Par-Haus hemsida: www.parhau.com/kenttä 
ja kenttäkalenteri 

Föreningen förutsätter att de som använder 
planen även deltar i talko, planen hålls inte i skick 
om vi inte sköter den tillsammans. Planens sköt-
sel är på föreningens (=medlemmarnas) ansvar. 
Du kan även rensa något ogräs när du tränar, det 
är alltid hemmåt!

Blev du intresserad?
Gör så här om du blev intresserad av att träna på 
egen hand på planen: Porten har ett sifferlås. Du 
får koden om du skickar e-post till adressen par-
hau.box@gmail.com. Om du nyligen blivit med-
lem, skicka då även kopia på medlemsavgiften.

Planen är stor och där ryms samtidigt flere 
som tränar på egen hand. Om du vill reservera en 
träningstid för din grupp, så att planen är endast 
i ert bruk, skicka e-post till parhau.box@gmail.
com och meddela tidpunkten, ansvarsperson och 
användningens syfte (utomstående skolare kan 
inte ordna skolningar på planen). 
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Kahvion tunnelmia vuoden 2013 näyttelyssä. 
Kuva: Terhi Niittyaro-Pettersson
Iloisia näyttelytoimitsijoita vuonna 2013. 
Kuva: Tettan Lindqvist

I år blir det två olika hundutställningar Lördag 
8.9.2018 för FCI 1 & 9 Söndag 9.9.2018 för FCI 
7/8 & 3.

Reklamen för utställningen hittar ni här i tid-
ningen och så klart på webben.

Men för att utställningen skall bli lika lyckad 
som våra tidigare så behöver vi våra medlemmars 
hjälp.

Allting sköts på frivillig talkoanda. Varenda 
hjälpande hand behövs.

Vi bygger utställningen på fredag kväll, på 
lördag och söndag behövs parkeringsvakter, ord-
ningsmän, kakkaplockare, försäljare i buffan, 
vaccinerings kontrollanter, smörgoslagare, mat-
serverare, diskare, städare, springpojk/flickor till 
ringarna. Söndag när utställningen är slut skall 
allt packas ihop och platsen vara lika fin som när 
vi fick den.

 Som ni ser hjälp behövs av alla de slag. Kom 
med vi är ett glatt gäng som är stolta över det vi 
gör. Det är kul och en trevlig upplevelse. Vi ska 
igen göra god reklam för Par-Hau och Pargas.

Vi har en Facebook grupp som heter Paraisten 
Saaristonäyttelyt-talkooryhmä om du inte redan 
är med så kom! Där kommer vi att hålla alla upp-
daterade och dela ut uppgifter. Vi tar gärna emot 
idéer också. 

Jenny Lemberg

Premieringar / Palkittuja

Vuoden tulokas 2017: Tea Rasikannas 
Vuoden aktiivinen 2017: Jenny Lemberg

Anne Järvinen & Rita Nuikki tackades för sina insatser som 
varje torsdag under året lett vardagslydnad! 

Du kan alltid ringa mej om du vill vara med i 
gänget: 050 5438928

Trevlig sommar till alla medlemmar och i sep-
tember kör vi hårt!

VÄLKOMNA MED!
På utställnings kommitténs vägnar Aya Lundsten 
ordförande för hundutställningen

Par-Hau rf. ordnar hundutställning 

Anne Järvinen ja Rita Nuikki

Härutöver tackades några medlemmar för sin insats. 
Många flere medlemmar kunde ha premierats! Ni är 
alla värda ett stort tack för allt frivilligt arbete ni gör för 
föreningen 
= TACK! KIITOS!

Styrelsen / Hallitus
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Vuosikokouksen pöytäkirja / Årsmötets protokoll 
3.2.2018.
Läsnä: Pia Blåberg, Benita Kettunen, Marjo Lepistö-Grönroos, Aya 
Lundsten, Fred Sunden, Gunveig Sunden, Terhi Niittyaro-Pettersson, 
Perta Kiuru, Eva Sjöman, Siv Holmgren, Leea Jaekel, Eija Lamsjärvi, 
Lena Lemberg, Tettan Lindqvist.

1 § Kokouksen aloittaminen / Öppnandet av mötet 
Kokous avattiin klo 18.00.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri / Val av ordfö-
randet och sekretare för mötet
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tettan Lindqvist ja sihteeriksi 
Marjo Lepistö-Grönroos.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötet 
konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragnings-
listan
Esityslista hyväksyttiin.

5 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa / Val 
av två protokoll justerare och rösträknare
Fred ja Gunveig Sundén valittiin.

6 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien 
lausunto / Styrelsens verksamhetsberättelse presenteras och 
revisorernas utlåtande
Hyväksyttiin.

7 § Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapau-
den myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille / Bokslutet 
fastställs och styrelsen och de redovisningsskyldiga beviljas 
ansvarsfrihet 
Tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

8 § Päätetään palkkioista ja kulujen korvauksista / Fastställande 
av arvoden och reseersättning 
Kilometrikulut ja puhelinkulut hyväksytään hallituksen päätöksellä.

9 § Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunni-
telma sekä määrätään jäsenmaksujen suuruus / Fastställande av 
budgeten och verksamhetsplaner och medlemsavgiftens storlek
Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.
Jäsenmaksut pidetään samana, 25€ varsinainen jäsen, 5 € perhejäsen 
tai nuorisojäsen. 7 € uuden jäsenen liittymämaksu.

10 § Päätetään hallituksen jäsenien lukumäärä / Fastställande av 
styrelsemedlemmarnas antal
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin 8 henkilöä.

11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja / Val av styrelsens ord-
förande
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tettan Lindqvist.

12 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle / Val av nya 
styrelsemedlemmar istället för de som är i tur av att avgå 
Hallituksen jäseniksi valittiin Benita Kettunen, Lena Lemberg, Eva 
Sjöman, Siv Holmgren ja Marjo Lepistö-Grönroos.

13 § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamie-
hensä / Val av två verksamhetsgranskare och suppleanter för 
dessa
Valittiin Cia Holmberg ja Cebor Karlsson, varalle Aya Lundsten ja Fred 
Sundén.

14 § Valitaan edustajia kenneljärjestöihin / Val av representanter 
i olika kennelorganisationer
Valittiin Pia Blåberg, Tettan Lindqvist, Eva Sjöman, Benita Kettunen, 
Aya Lundsten, varalle Lena Lemberg.

15§ Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat / Eventu-
ella andra ärenden
Keskustelua koulutushallista, kokoustilasta. Syksyn koiranäyttelyihin 
tarvitaan paljon vapaaehtoisia talkootyöntekijöitä.

16 § Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas
Kokous päättyi klo 18.45.

Tettan Lindqvist                      Marjo Lepistö-Grönroos

Pöytäkirjantarkastajat:
Fred Sunden                      Gunveig Sunden

PAR-HAU rf ry toimintakertomus 2017
1. YLEISTÄ
 Yhdistyksen jäsenmäärä joulukuun 2017 lopussa oli yhteensä 345 
jäsentä, joista 9 kunniajäsentä, 49 perhejäsentä sekä 12 nuorisojä-
sentä. Jäsenmaksut olivat vuosijäseneltä 22€ ja 5€ uuden jäsenen 
liittymismaksu, sekä perhe- ja nuorisojäseneltä 7 €. 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.1.2017 / 
Mocca Serviceenhet. 
Vuosikokouksessa valittiin hallituksen jäsenet seuraavasti:
Puheenjohtajaksi valittiin Tettan Lindqvist
Hallituksen jäsenet, kaudeksi 2016–2017: Lena Lemberg, Benita 
Kettunen ja Marjo Lepistö-Grönroos
Hallituksen jäsenet 2017–2018: Eija Lamsjärvi, Petra Kiuru ja Terhi 
Niittyaro-Pettersson.  
Toiminnantarkastajiksi valittiin Cia Holmberg ja Cebor Karlsson, 
varalle Eva Sjöman ja Aya Lundsten.
Edustajat kenneljärjestöihin valittiin:Tettan Lindqvist, Eva Sjöman, 
Benita Kettunen, Lena Lemberg, Aya Lundsten ja varalle Marjo 
Lepistö-Grönroos.

2. HALLITUS, TALOUDENHOITO, JÄSENREKISTERI
2.1. Hallitus
Toimintavuoden 2017 aikana hallitus on kokoontunut 11 kertaa, jäse-
nien edustus kokouksissa on ollut seuraava: 
Puheenjohtaja Tettan Lindqvist,läsnä11 kertaa. 
Sihteeri Marjo Lepistö-Grönroos, läsnä 7 kertaa.
Varapuheenjohtaja / rahastonhoitaja Eija Lamsjärvi, läsnä 5 kertaa.
Petra Kiuru, läsnä 9 kertaa.
Lena Lemberg, läsnä 11 kertaa.
Benita Kettunen, läsnä 11 kertaa
Terhi Niittyaro-Pettersson, läsnä 8 kertaa.
2.2. Taloudenhoito
Yhdistyksen kirjanpitäjänä on toiminut hallituksen ulkopuolelta Le-
enan kirjanpito, Nauvo / Leenas Bokföring, Nagu.
2.3 Jäsenrekisteri
Jäsenrekisteriä on hoitanut hallituksen ulkopuolelta Marika Tiittanen.
2.4 Varastonhoito
Benita Kettunen toimii varastovastaavana.

3. KOULUTUSTOIMINTA, KURSSITUS
3.1. Koulutus
Koulutuskoordinaattorina toimi Rita Nuikki.
Koulutusryhmä on kokoontunut suunnittelu - ja ideapalavereihin 2 
kertaa vuoden aikana hallituksen kanssa. 
Koulutuksia on pidetty seuraavasti:
Kevät - ja kesäkausi
Perustottelevaisuuskoulutusta, mahdollisuus omatoimiseen agilityyn 
ja tokoon viikoittain. Pentukurssi. Kaupunkikävelyjä. 
Syyskausi:
Perustottelevaisuutta ja mahdollisuus omatoimiseen agilityyn, rally-

tokoon ja tokoon viikoittain, pentukurssi. Täsmäkursseja. Kaupunki-
kävelyjä.
Koulutukset pidettiin yhdistyksen omalla Österbyntien kentällä. 
3.2. Yhdistyksen järjestämät kurssit
Arkitottelevaisuus, keväällä ja syksyllä, vetäjät Rita Nuikki ja Anne 
Järvinen.
Pentukurssi keväällä, vetäjänä Aya Lundsten.
Harrastuskoiran perustaidot, vetäjänä Marika Tiittanen.
TOKO, vetäjänä Carola Lundqvist.
Agility, alkeiskurssi, vetäjänä Marika Tiittanen.
Nose Work -alkeiskurssi 5.2 ja 26.2., vetäjänä Marika Tiittanen.
Peltojälkikurssi 21-23.4.2017, vetäjänä Minna Tapojärvi.
Agility, kesätreenejä, vetäjänä Marika Tiittanen.
Nose Work -kurssi 16.9. ja 30.9.2017, vetäjänä Ida Lehto.
TOKO-päiväkurssi 1.9.2017, vetäjänä Maarit Hellman.
Pentukurssi syksyllä, vetäjänä Carola Lundqvist.
Henkilöhakukurssi syksyllä, neljänä lauantaina, vetäjänä Eva-Stiina 
Hatakka.

4. ERILAISET TILAISUUDET: MATCH-SHOWT, NÄYTTELYT, KILPAILUT, 
KERHOILLAT, ULKOILUPÄIVÄT, LEIRIT JA MUU TOIMINTA
4.1. Match-showt
Ei näyttelyä vuonna 2017. 
 4.2. Viralliset kokeet, kilpailut
Metsästyskoirien jäljestämiskoe Nauvossa 10.5.2017. Yliuomarina 
Mikko Ahti ja 8.8.2017. Ylituomarina Tuija Sällylä.
Kiva Koirakansalainen -koe. 3 koiraa hyväksyttiin.
4.3. Epäviralliset kilpailut, kokeet
 Nose Work cup 17.8 ja 22.8.2017, tuomarina Nina Remes.
4.4 Kerhoillat
Kerhoilta hieronnasta 4.4.2017. Petra Kiuru.
Luento 31.5.2017. Hur lär sig hunden, Marianne Asikainen, Talent 
dogs.
 4.5.Muu toiminta
Yhdistys on järjestänyt talkoot kentällä. 12.6.2017. Osallistujia oli 
jonkin verran, mutta liian vähän jäsenmäärään nähden. 
Petotesti 2–3.9.2017. Testaajana Arto Sorvo.
Yhdistys osallistui LUX Archipelago tapahtumaan 16.11.2017 järjes-
temällä Dog People Go Lux -valokulkueen. Noin 60 koiraa osallistui 
perheineen.
 Perinteinen joulukävely Lemlahdessa 17.12.2017, johon n.20 koiraa 
osallistui.
Lehti
Lehdestä on ilmestynyt 2 numeroa, painosmäärä lehti no 2, 230. 
Toimittajina on toiminut Tettan Lindqvist ja Terhi Niittyaro-Pettersson 
sekä taittajana Sten Erik Lundsten. Kevään lehti ilmestyi ainoastaan 
digitaalisena.
Internet-kotisivut
Yhdistyksen kotisivut internetissä löytyvät osoitteesta www.parhau.com. 
Sivuja on ylläpitänyt Terhi Niittyaro-Pettersson ja Tettan Lindqvist. 
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Webmaster: Seppo Huuskonen. 
Yhdistyksen oma Facebook-sivu. Facebook-vastaavana toimii: Terhi 
Niittyaro-Pettersson ja Tettan Lindqvist.
Paraisten Kuulutusten yhdistyspalsta, yhteyshenkilö, Rita Nuikki.
Instagram osoite: parhau_ryrf
Kotisivun kenttäkalenterista vastaa Rita Nuikki.
Vuosijuhla
Järjestettiin Mocca se tiloissa. 30 osallistujaa.   
Seuraavat jäsenet palkittiin:
Aktiivijäsenen: Eva Sjöman, Marika Tiittanen ja Terhi Niittyaro-
Pettersson.  
Yhdistyksen kiertopalkinnot jaettiin seuraavasti: 
Vuoden 2016 paras näyttelykoira: Mäyräkoira Gwaihir’s Elayne. Omis-
tajat: Janne Blom ja Lena Lemberg.
Vuoden agilitykoira 2016: Magical Joy Quicksilver’s Dream, Pia Vilja-
maa.
Vuoden paras Rally-toko koira 2016: Skywatch’s My Love Miracle. 
Omistaja Eva Sjöman. 
Vuoden toko-koira 2016: Demzina’s Blue Ace, Heli Piirainen.  
Varsinais-Suomen kennelpiirin Junior Handler kiertopalkinto: Ei 
jaettu.
Edustukset
Yhdistystä edusti piirin vuosikokouksessa 9.3.2017. Benita Kettunen, 
Tettan Lindqvist, Aya Lundsten ja Eva Sjöman.
6.5.2017. Varsinais-Suomen Kennelpiirin 60-vuotis juhlissa yhdistystä 
edusti Eija Lamsjärvi ja Kati Engström. 
Hankinnat
Ei hankintoja.

5. YHDISTYKSEN KIRJASTO
Yhdistyksellä on lainattavana useita koira-aiheisia kirjoja ja videoita. 

Paraisilla 24 tammikuuta 2017
Hallitus

  Saaristonäyttelyt 8.–9.9.2018
    Lauantaina 8.9.2018 arvostellaan ryhmät FCI 1 ja FCI 9
    Sunnuntaina 9.9.2018 arvostellaan ryhmät FCI 3 ja FCI 7/8.
    Lisäksi myös pennut ja Junior Handler -kisat molempina näyttelypäivinä!
    www.saaristonayttelyt.wordpress.com

Aya Lundsten

Kaarinan Koiraharrastajat ry ordnar 
i samarbete med Par-Hau ry/rf en 

 
OFFICIELL RALLY-LYDNADSTÄVLING 
i Pargas lördag 22.9.2018 (på skolningsplanen) 

 
Klasser: ALO, AVO, VOI & MES. Domare: Jaana Karppinen 

Information om tävlingen finns på www.virkku.net 
 

 
 

Kaarinan Koiraharrastajat ry järjestää  
yhteistyössä Par-Hau ry/rf:n kanssa 

 
VIRALLISET RALLY-TOKOKILPAILUT 

Paraisilla lauantaina 22.9.2018 (koulutuskentällä) 
 

Luokat: ALO, AVO, VOI & MES. Tuomari: Jaana Karppinen 
Infoa kilpailusta löytyy www.virkku.net 
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Vauhdikasta kesää !

Fartfylld sommar !


