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Klubbkväll den 22.4.15 med Kirsi Halonen som talade om 

“Hälsosam kost för hunden”
14 personer följde noga med och diskussionerna  var många. Här ett litet referat från 
Kirsis föreläsning. Föreläsningen gick på finska så därav är detta lilla referat även på 
finska:

Petra seuraa tarkkana!
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TIEDOTUS !!
Par-Hau suunnittelee vuoden 2016 jäsenmaksujen lähettämistä sähkösessä muodossa. 
Jos epäilet että sinulta puuttuu sähköpost osoite niin. Ilmoita se jäsensihteerillemme : 
parhau.medl@gmail.com 
MEDDELANDE!!
Föreningen planerar att år 2016 skicka medlemsavgiften i elektrisk form. Om du tror 
att din e-mail address saknas så meddela vår medlemssekreterare : parhau.medl@
gmail.com
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Ordförande har ordet

Jag vill börja med att tacka för  förtjänst-
märket i brons som Ulla & Åsa från Varsi-
nais-Suomen Kennelpiiri RY överräckte  åt 
mig! Det var en fullständig överraskning!                                                                                                                                    
                                                              I år har 
våren kommit ovanligt tidigt. Denna gång har jag 
inte med hundarna kunnat vandra i naturen för 
att se hur  den  vaknar efter vinteridet. Min höft 
har förnyats och värken är borta, så snart kan 
jag igen vistas I skog och mark. Under mina fem 
veckor på sjukhus konstaterade jag att jag nog 

hör till de lyckligt lottade. Hundarna hade det 
bra hos mina vänner och så gott som dagligen 
hade jag besök. Jag är ödmjukt tacksam alla som 
på ett eller annat sätt stött mig under min re-
habilitering. Vänner betyder så otroligt mycket!
Även föreningen har varit ovanligt aktiv. Med-
lemmarna har erbjudets en hel del önskade 
kurser och speciellt tacksam är jag för vår info 
person, Terhi, som sköter om att våra medlem-
mar får all information via de morderna medi-
erna. Föreningen har vuxit och har idag långt 

över 300 medlemmar. Föreningen fyller nästa 
år 25 år. På senaste årsfest efterlystes fl ere ak-
tiva som vill ställa upp och vara med och ordna 
en oförglömlig fest år 2016!! Tag gärna kontakt 
med någon av styrelsemedlemmarna om du är 
intresserad.
Jag är som ordförande väldigt  glad över att 
föreningen har medlemmar som vill hålla skoln-
ingar och kurser, (fl ere nya önskas) så för att 
de skall orka behövs stöd av medlemmarna. 
Jag hoppas ni, medlemmar vill stöda dessa per-

soner genom att deltaga i talko- arbetet som 
regelbundet måste göras på skolningsplanen 
och våra agilityhinder m.m. Utan skolningsplan 
och verktyg är det svårt att hålla igång en verk-
samhet. 
Styrelsens närmaste uppgift är att, tillsammans 
med staden få hyresavtalet för planen och 
barackens byggnadstillstånd förlängt. Våra nu-
varande avtal går ut den 31.12. 2017.
Till slut önskar jag en trevlig sommar och en 
aktiv tid med alla era fyrbenta vänner.

Bronsmedaljen överräcktes av Ulla & Åsa Liljeqvist
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Puheenjohtajan palsta

Varsinais-Suomen kennelpiiri Ry antoi minulle 
pronssisen ansiomerkin vuosijuhlissa. Nöyrym-
mät kiitokset! Olin niin yllättynyt! 
Kevät on saapunut aikaisin - ulkolämpötila ei 
kuitenkaan aina ole ollut keväinen. Aikaisem-
pina vuosina olen aina viettänyt kevään tuloa 
metsässä koirieni kanssa. On aivan ihanaa  
katsoa kuinka luonto herää talviunen jälkeen. 
Tänä vuonna en kuitenkaan ole pystynyt sii-
hen koska olen saanut uuden lonkan. Särky on 
poissa ja tuntuu ihanalta! Niiden viiden viikon 

aikana kun olen ollut sairaalassa olen toden-
nut miten onnekas olen. Koirat viihtyivät hyvin 
ystävieni luona ja ystäviä kävivät katsomassa 
minua melkein päivittäin. Kiitän kaikesta huo-
lenpidosta ja kaikkia niitä ihmisiä jotka tavalla 
tai toisella ovat olleet tukenani 
kuntouttamisen aikana. Juuri 
tällaisissa tilanteissa huomaa 
miten paljon ystävät merkit-
sevät!

Yhdistys on ollut erikoisen ak-
tiivinen ja jäsenille on annettu 
mahdollisuus osallistua toivot-
tuihin kursseihin. Terhille suuret 
kiitokset siitä että informointia 
on annettu kaikille jäsenille 
nopeasti ja tehokkaasti.
Yhdistys on kasvanut aika nope-
asti ja tänään on toiminnassa 
mukana yli 300 jäsentä. Ensi 
vuonna (2016) yhdistys täyttää 
25 vuotta, jolloin tavanomaisen 
toiminnan lisäksi järjestämme 
juhlan. Tarvitsemme tätä varten 
vapaaehtoista “työvoimaa” jo-
ten ota yhteys hallitukselle mikäli haluat olla 
mukana järjestämässä unohtumatonta juhlaa!

Puheenjohtajana olen erityisen iloinen siitä että 
yhdistyksen jäsenet ovat halukkaita pitämään 
koulutuksia ja kursseja. He ovat varmasti iloi-

sia siitä tuesta mitä muut jäsenet voisivat antaa 
heille esim. talkootöiden merkeissä. Koulu-
tus- ja kurssitoiminta vaatii koulutuskentän ja 
Agility-esteiden säännöllistä huolenpitoa. Ole 
siis mukana!!

Hallitus on aikaisemmin sopinut Paraisten 
kaupungin kanssa yhdistyksen kentästä ja par-
akista. Tämä sopimus on voimassa 31.12.2017 
saakka. Hallitus tulee siis lähiaikoina sopimaan  
kaupungin kanssa sopimuksen jatkamisesta.

Kesä on vähitellen tulossa ja toivon että kaikilla 
on mahdollisuus koirien kanssa viettää iloista 
ja lämmintä kesää.

Tettan
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Vuoden sinnikkäin -  Mervi Inkinen
Vuoden aktiiviset – Marjaana Raukola 
Lindblom  ja Maria Riihelä
Vuoden kaikki kaikkeesa ”kentän ylipu-
utarhuri” . Benita Kettunen

Årets bästa utställningshund : Groendal 
Gideon of Black Magic´s Castle
om. Dina Johansson.
Årets ToKo hund: Bordercpllien Borderi-
inan Elohopea
om. Pia Vijamaa
Årets Agilityhund: Bordercollien Borderi-
inan Elohopea
om. Pia Viljamaa

Premieringar för år 2014

OBS!! HUOM!!  Vuoden Toko-agility-
näyttelykoiran kilpailusäännöt tulemme 
uudistamaan vuoden 2015 kilpailuun! / 
Vi kommer att förnya reglerna under 
året för årets Toko-Agility-Utställnings-
hundtävling för år 2015.

Fr.v. Benita Kettunen, festens värdin-
nor Cia & Petra, Marjaana Raukola-
Lindblom

Maria Riihelä
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Premieringar för år 2014

Maria Riihelä

 

 

Lokal service som hundarna rekommenderar –  
Paikallista palvelua jota koiratkin suosittelevat 

 

           

Jag fick bra service då 
jag köpte en 

hundförsäkring! 

Sain hyvää palvelua kun 
ostin koiravakuutuksen! 
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MATCH SHOW 21.5
kl./ klo 18.00
Anmälningen börjar kl. 17.00

Plats: PAR-HAU-skolningsplan
Österbyvägen 59
(Mitt emot Tokmanni)

Klasser: 
Valpar 
Små hundar
Stora hundar
Pris: 7€ 
Barn och leksaks hund 
Pris: 2€
Buffa på plats

Ilmoitukset alkaen klo. 17.00

Paikka: PAR-HAU-koulutuskenttä
Österbyntien 59
(Tokmannia vastaapäätä)

Luokat: 
Pennut
Pienet koirat
Isot koirat
Hinta: 7€
Lapsi ja lelukoira
Hinta: 2€
Buffa paikan päällä

MATCH SHOW 21.5
kl./ klo 18.00
Anmälningen börjar kl. 17.00

Plats: PAR-HAU-skolningsplan
Österbyvägen 59
(Mitt emot Tokmanni)

Klasser: 
Valpar 
Små hundar
Stora hundar
Pris: 7€ 
Barn och leksaks hund 
Pris: 2€
Buffa på plats

Ilmoitukset alkaen klo. 17.00

Paikka: PAR-HAU-koulutuskenttä
Österbyntien 59
(Tokmannia vastaapäätä)

Luokat: 
Pennut
Pienet koirat
Isot koirat
Hinta: 7€
Lapsi ja lelukoira
Hinta: 2€
Buffa paikan päällä

NOSE WORK hajunerottelun
WORK SHOP 28.-30.8.2015

NOSE WORK - hajunerottelun WORK-
SHOP -kurssi 28.-30.8.2015, merkitse jo 
kalenteriin! Kurssin järjestää Axxel yht-
eistyössä Par-Haun kanssa ja kurssipaikka-
na Pjukalan kansanopisto.

Workshop jakaantuu osiin siten, että 
perjantai-iltana kuulemme hajuerottelun 
teorialuennon ja lauantaina ja sunnuntai-
na pääsemme tekemään käytännön har-
joituksia. 

Hajunerottelussa treenaa yksi koira ker-
rallaan, joten koiralle muodostuu päivän 
aikana myös hieman odotteluaikaa. Tällöin 
voit ulkoilla Axxelin kansanopiston kau-
niissa maisemissa sekä koira voi odottaa 

autossa tai häkissä ja mahdollisesti mui-
takin ratkaisuja keksimme paikan päällä. 
Lisätietoa kurssista tulee kevään mittaan, 
seuraa Par-Haun netti- ja FB-sivua.
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Mitä on Nose Work?
K9 Nose Work on vuonna 2008 USA:ssa 
kehitetty koiraharrastus. Aluksi nenä-
työskentelyharjoituksia kehitettiin res-
cuekoirien aktivointiin, mutta huomattu-
aan, miten paljon aktiivinen haisteleminen 
ja nenän käyttäminen paransivat koirien 
hyvinvointia, laji 
levisi nopeasti 
kaikkien koiran-
omistajien saata-
ville. Nose Wor-
kin esikuvana 
ja inspiraationa 
ovat ammatti-
maiset hajuet-
sintäkoirakot es-
imerkiksi tullin ja 
poliisin palveluk-
sessa. Nykyisin 
K9 Nose Work 
on USAssa su-
osittu kilpailulaji.
Ruotsissa lajia 
on harrastettu jo 
muutaman vuo-
den ajan. Laji on rantautunut myös Nor-
jaan. Pohjoismaissa etuliite K9 on päädytty 
pudottamaan pois ja laji tunnetaan täällä 
nimellä Nose Work. Laajempaa Pohjois-
maistakin yhteistyötä lajin sisällä kaavail-
laan.

Nosework soveltuu kaikille koirille ja 
ohjaajille. Nose Workissa on kyse siitä, 
että koira ja ohjaajansa etsivät etukäteen 
määrättyjä hajuja erilaisissa ympäristöissä. 
Hajut sijoitetaan eri korkeuksille, erilais-
ille alustoille ja niiden vaikeusaste vaiht-
elee, jolloin koira saa sekä henkistä että 
fyysistä harjoitusta. Laji ei vaadi koiralta tai 
ohjaajalta erikoistaitoja, perushallinta on 
riittävä. Lajia ei myöskään harrasteta ry-

hmäkurssina, jolloin se sopii myös ihmis- 
tai koira-aroille yksilöille. Koirat ovat siis 
treenaustilanteessa yksin, eli tässä lajissa ei 
haittaa, vaikka koira ottaisi häiriötä muista 
koirista. 
Nose Work on laji, jota on helppo har-
rastaa omassa kodissakin ja koiran ak-

tivointimenetelmänä se on verraton. 
Nenän käyttö on koiralle luonnollista 
ja vaistomaista, nenän käyttö rauhoittaa 
vilkasta koiraa ja kehittää koiran keskit-
tymiskykyä. Haasteita kaipaava koirakko 
voi harjoitella kursseilla tavoitteenaan ko-
keet/kilpailut.

Nose Work kilpailulajina
Kilpailuluokkia on neljä: luokka 1, luokka 2, 
luokka 3 ja Eliittiluokka.

Jokaisessa luokassa suoritetaan etsin-
nät neljässä erilaisessa osiossa, joita ovat 
laatikkoetsintä, sisäetsintä, ulkoetsintä ja 
ajoneuvoetsintä. Luokkien vaativuus kas-
vaa etsittävien hajujen määrän kasvaessa 
ja piilojen sekä ympäristöjen muuttuessa 
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vaativammiksi. Jokaisessa osiossa on mak-
simiaika, jonka sisällä hajun tulisi löytyä. 
Virhepisteitä saa esimerkiksi, jos koira va-
hingoittaa etsinnässä esineitä, virtsaa rata-
alueelle tai jos omistaja käyttää epäasial-
lisia menetelmiä. Koira voi olla kytkettynä 
tai vapaana. Myös etsintäaika ratkaisee ja 
nopeus on valttia, mikäli mielii kokeita/ kil-
pailuja voittaa.

Eliittiluokka järjestetään kutsukilpailuina 
niille, jotka ovat kolmasti suorittaneet 
luokan 3. Hajuina ovat luokan 3 hajut. 
Tässä kilpailuluokassa tähdätään työkoiran 
tarkkuuteen, tehokkuuteen ja hallittavu-
uteen missä tahansa olosuhteissa.
Luokassa 1 etsittävänä hajuna on eukalyp-

tus, toisessa luokassa eukalyptus ja laven-
teli, kolmannessa eukalyptus, laventeli ja 
laakerinlehti. Eteeriset öljyt käyvät huon-
osti Nose Work–lajiin ja siksi käytämme 
erikoisuutoksia.

Koska laji on uusi, ei Suomessa ole vielä la-
jille omaa yhdistystä taikka internet-sivus-
toa, mutta naapurimaassa Ruotsissa ollaan 
ehditty pidemmälle. Löydät siis lisätietoja 
lajista mm Svenska Nose Work Klubbenin 
sivulta osoitteessa www.snwk.se

Tule elokuussa kuulemaan lisää ja opet-
telemaan itsellesi ja koirallesi hauska ajan-
viettotapa!

PAR-HAUN KOULUTUKSET
Maanantaisin Pentuleikkikoulu  
Näyttelykoulutusta muutama kerta joka toinen maanantai (parilliset viikot)
Tiistaisin  Arkitottelevaisuus (16.6 asti) sekä omatoimi-harjoitukset
Keskiviikkoisin Agility kurssi , pennuille ja aikuisille 4 krt, muuttuvat päivät.
Torstaisin Pentukurssi n. 5krt , päivät voivat vaihdella
Torstai iltaisin  klo 19 ja sunnuntai aamuisin klo 10  kaupunkikävelyt, startti  
bustikselta vaihtelevalla osallistuja määrällä.

Koulutuspäivien muutokset mahdollisia.  Koulutusten tarkemmat kellonajat voit 
katsoa Par-Haun nettisivujen kalenterista.

Muut tapahtumat keväällä ja kesällä, seuraa Parhaun sivuja ja kalenteria sekä PK:n 
yhdistyspalstaa.

Kesällä tulossa kivakoirakansalainen testi. Ilmoittautumiset ja lisä info rniikko@
hotmail.fi.

. Jos sinulla on koulutusten suhteen erilaisia ehdotuksia ja toiveita niin lähetä postia  
tettan@parnet.fi tai rniikko@hotmail.fi .
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Kolmen hintaluokan

TESTIMENESTYJÄT!

Laatutietoisen valinta!

Dunlop Sport BluResponse

3. sija Autobild Suomi 4/2015 
(täysjarrutus märällä ja kuivalla)

• Lyhyt jarrutusmatka märällä 
ja kuivalla.

• Sporttisen dynaaminen 
ajettavuus märällä ja kuivalla.  

• Tarkka ohjattavuus ja hyvä 
ohjausvaste

 
TM 5/2015 HHHH
TM 5/2014 HHHHH

Hintatietoisen valinta!

Nexen N’blue HD plus

2. sija Ruotsin Vi Bilägare 
4/2015

2. sija Tuulilasi 4/2015

4. sija Autoblid Suomi 
4/2015

• Lyhyt jarrutusmatka
märällä ja kuivalla

• Turvallinen ajettavuus märällä 
ja kuivalla.

• Tasapainoinen ja edullinen 
ekorengas

• Hiljainen ohiajomelu

Edullinen valinta! 

Zeetex ZT 1000

14. sija Autobild Suomi 
4/2015

 •”YLLÄTTÄJÄ.” Paras sijoitus
edullisista renkaista, testissä 
oli mukana 53 rengasmerkkiä.

• Miellyttävä ajomukavuus
• Hiljainen ohiajomelu  
• Alhainen vierintävastus
• Edullinen hinta

A

A

68

205/55R16 94V XL

B

B

68

215/60R16 98H

C

B

68

225/45R17 94W XL

Jälleenmyyjäsi Paraisilla
JB rengas ja tarvike

www.jbrengasjatarvike.fi
0405891123
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ÅRSFESTEN   VUOSIJUHLA

Drag Queen ^

Kati & Gunveig voittaja lelukoiran kanssa

Lelukoira kilpailu ^^ Casandra & Anton Nedermo ^

Lelukoiran kilpailu. 
Voittajan arvostelu: Rotu: Tanskalainen 
etanan jälkikoira Sukupuoli: uros Ikä: 
10kk
Arvostelu: Maskuliinin-
en, hyvä uroksen leima. Hyvät 
takakulmaukset,rodulle tyypillinen 
olemus (vatsa maassa, etanat ei pääse 
ohitse) ystävällinen -> ei halua näyt-
tää hampaita. Hyvä pigmentti nenässä. 
Korvat hyvin kiinnittyneet. Kaunis väri. 
Turkki hyvässä kunnossa -> voi tarjota 
hyvän etanoille. Rodulle tyypilliset sam-
makkomaiset takajalat. Esitetään hyvin.
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ÅRSFESTEN   VUOSIJUHLA

Cats & Dogs ^ 

Olipa jälleen kerran mukavat juhlat!
Juhlailta aloitettiin suurella ja 
tarkoin varjellulla salaisuudella... 
meidän pitkäaikainen superpuheen-
johtaja Tettan Lindqvist sai Varsi-
nais-Suomen kennelpiirin pronssisen 
ansiomerkin, jonka hänelle tuli luo-
vuttamaan Åsa ja Ulla Lillqvist, ken-
nelpiiristä. Ansiomerkin saamisen 
kunniaksi kohotimme maljan Tet-
tanille - ONNEA VIELÄ!
Jälleen tänä vuonna vuosijuhlashow:n 
veti läpi hauskasti heittäytyvät Dog-
tober tytöt Petracia´s, joiden käsialaa 
oli tämänkin vuoden juhlaohjelmisto. 

Juhlasali oli koristeltu pokaalein ja ruusukkein, 
illan teemahan oli tänä vuonna koiranäyttely :) 
Joka vuotinen palkintopöytäkin notkui jälleen 
kerran upeista kiertopalkinnoista. Tänä vuonna 
parhaat koirat palkittiin pokaalien ja diplomien 
lisäksi laadukkaalla Biomill- kuivamuonalla. Ensi 
kertaa palkittiin myös Par-Hau:n jäsenaktiiveja 
diplomein. 

Vuosijuhlan ruuan valmistuksesta ja tarjoilusta 
vastasivat nuoret kokkiopiskelijat Anton ja 
Casandra Nedermo. Isokiitos vielä maukkaasta 
ruuasta!
 
Illan vierailevat esiintyjät Cats&Dogs ei jättänyt 

ketään kylmäksi! Varsinkin kuumana 
käyneet taustakoirat jotka olivat 
varastaa koko shown letkeillä heilu-
tuksillaan- “melkoisen hikistä hom-
maa” tokaisi toinen taustakoira :)

Yhtenä ohjelmanumerona oli teeman 
mukaisesti järjestetty lelukoiranäyt-
tely. Dogtober tytöt olivat jakaneet 
juhlaväen etukäteen roturyhmittäin 
joukkueisiin, jotka saivat lelukoiran 
ja arvostelulomakkeen. Kukin ryhmä 
arvosteli koiransa kirjallisesti ja sen 
jälkeen he esittivät koiransa yksitel-
len Tettanille joka toimi tuomarina. 
Yhteisliikeiden jälkeen Tettan val-
itsi sijoittuneet sekä voittajakoiran, 
jonka esitti Gunveig ryhmänsä kan-
nustamana. 
Illan aikana kuultiin mitä erikoi-
simpia koirarotuja ja arvosteluja :)
 
Illan loppuhuipennus oli tänä vuonna 
Par-Hau:n Drag Queen Show. Up-
easti juhlijoiden joukosta poimitut 
miehet lainavaatteissaan panivat 
parastaan heittäytymällä jopa villiksi 
Show:n aikana. 
Tiukan kilpailun jälkeen Par-Hau:n 
Vuoden 2015 Drag Queen- voittajaksi kruun-
attiin Göran.

KIITOS KAIKILLE MUKAVISTA JUHLISTA! 
Ensi vuonna on Par-Hau:n 25- vuotisjuhlavuosi. 
Jolloin olisi isolla porukalla mukava tehdä siitä 
hieno juhla! 

Kaipaamme aktiivisia ja idearikkaita heittäy-
tyjiä juhlatoimikuntaan!! Jos et itse halua esi-
intymään niin ideasikin voi olla arvokas - ota 
rohkeasti yhteyttä hallitukseen, sillä meissä 
jokaisessahan asuu “pieni esiintyjä”. 

Tavataan “päckstakella” ;)
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Vår första hund flyttade till oss novem-
ber -14. Efter en lång tids väntande och 
rasvals svårighet , blev det till slut en En-
gelsk springerspaniel. Cisma hämtades 
6.11. 2014 jämt 8 veckor gammal från 
Adamant´s kennel i Somero. Valpkullen 

bestod av 8 hanar och 4 tikar.  Cisma är 
en tik.
Intresset för att skaffa hund kom via um-
gänge med en god väns hundar, läste också 
mycket om hundar och träning av hundar, 
gick även på några korta föreläsningar/ 
kurser i Par-haus regi.  Klart för oss var 
att skaffa en medelstor aktiv valp. Trivs att 
löpa i skog och mark och till det torde en 
Springer spaniel inte tacka nej...  Tycker 
också att det är spännande att lära hunden 
tricks och för nöjes skull träna Toko, Agil-
ity etc. Springer spanieln torde därtill vara 
läraktig med god arbetsvilja. 
Att ha ha en valp i huset kan tros vara en 
lätt match, men första tiden visade sig vara 
allt annat än lätt. Valpen klarade separa-
tionen väldigt bra, hon visade sig  genast 
vara en nyfiken pigg ,glad valp och verkligt 
aktiv. Visst sov hon rätt mycket i början 
men korta stunder i övrigt var det full fart. 
Tuggade på allt som fanns inom räckhåll, 
bet och nafsade i fötter och kläder och 
var stundvis riktigt omöjlig. Hoppade på 
barnen ( barnen 3 och 6 år) ständigt och 
ville leka med dem, bet i alla leksaker vilket 
blev stressande för barnen i början.  Kiss 
ja kiss överallt, inte hade vi kunnat förstå 
hur ofta en valp kissar,  gick runt med trasa 
i handen dygnet runt de första veckorna.  
Kiss före maten, efter maten, efter lek 
efter vila, under lek, d.v.s hela tiden, kändes 
som om det var omöjligt göra något annat 
än torka kiss och bajs. Efter ca 3 veckor 

Mona Lindström 

Livet med valpen Cisma

efter att 1-3 gånger varje mörk ruskig 
höstnatt stått ute och frusit i pyamas var 
hon äntligen “ torr” nattetid.  Dagtid med 
lek och fart tog det dock betydligt längre 
till ca 5månader trots att hon togs ut ca 
1 gång/ timme. Tidningspapper på golvet 

ledde till sönder-
rivna tidningar runt 
hela huset... 
Ligga på soffan 
skulle hon inte få 

men det tog bara ett par månader och 
vips var soffan tillåten och hunden blev 
i och med det också betydligt lungnare 
(springerspanieln är tydligen en riktig 
soffhund). 
Vi började gå på valplekskola redan då 
hon var 10 veckor ( alla valpar var i sam-
ma ålder ca 8 st) . Många valpar tog fint 
ögonkontakt med sin förare redan då och 
endel gick trots den tidiga åldern fint i ko-
ppel. Cisma busade omkring , brydde sig 
inte ett dugg om matte och drog i kopplet 
som ett tok . Vad skulle detta bli...?  
Vi började i valpskola då Cisma var ca 
4 månader, första gången var det endast 
drag i kopplet och nästan omöjlig att få 
fokuserad men redan andra gången fatta-
de hon att det inte var någon lekplats och 
hon lärde sig under de här veckorna mas-
sor. Krävdes dock otaliga timmar träning 
utöver skolnings tillfällena. 
Cisma nu 7 månader och riktigt duktig tik 
men undantag och frustrationen kommer 
ofta, med störningsmoment är det inlärda 
allt som oftast som bortblåst.. T.ex Cisma 
kan vänta fint sittande tills hon får ett var-
sågod vid måltider, kan sitta lungt utan att 
ta godis som ligger framför nosen men 
ack vad hon stjäl mat så fort hon bara får 
chansen och inte bara mat även gödseln 
från gräsmattan duger! 
Hon kan sitta/ stå/ ligga vackert och vän-
tar på komando långa stunder men inte 
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Fin talko-anda i gruppen

om det kommer någon i närheten, då är 
hon bara så glad ivrig , hoppar upp och 
lägger lock för öronen..
I skogen rör hon sig fint fritt och håller 
sig nära, fösta mötet med det större vilda 
var en älg, valpen kom skräckslagen tillba-
ka morrande, detsamma hände vid synen 
av rådjur. I skogen har vi också stött på 
hare men då blev det fart och döva öron, 
beslöt att springa full fart åt motsatta håll  
och rusade bakom en sten, tog endast en 
minut och Cisma var ikapp, konstaterade 
att detta nog var betydligt fiffigare än att 
gå efter och ropa på hunden. För några 
dagar sedan såg Cisma sin första orienter-
ingskontroll och vilket morrande och 
skällande det blev, kanske det blir en rik-
tig kontrollplockare... jag hoppas Cisma i 
framtiden lär sig följa mig i skogen utan att 
gå på egen jakt t.ex på motionsorienter-
ing.  Vid lös träning i skogen då har valpen 
varit tvungen hålla reda på oss, stannat och 
snuskat betytt att husse /matte försvunnit 
ur synhåll. Mycket har vi också gått i sko-
gen tillsammans med andra hundar och då 
har träningen främst innehållit inkallning-
sövingar samt umgänge med andra hundar.  
Att vänja henne med tvättning, borstning, 
tand putsning, kloklippning, öronputsning  
samt den senaste månaden även trimning 
har krävts ihärdighet med svett, frustra-
tion, mycket  tålamod och otaliga ko-
rta träningssnuttar. Redan nu kan vi bara 
konstatera att trots en jobbig tid har all 
träning varit guld värd. Nu är hon för det 
mesta nöjd över att bli ompysslad. 
Vi har även två vuxna katter som varit van 
vid vuxna hundar men denna vilda valp 
har de svårt att acceptera, fräser, morrar 
och valpen kan ju inte låta bli att jaga både 
inne och ute trots att katterna gett på 
nosen flere gånger. Cisma skulle så gärna 
leka med dem men de får leva med grind 
emellan som katt och hund tills Cisma 

blir vuxen, och det lär ju dröja!  Citat ur 
boken Rasspecial - ett särtryck av Langö, 
Ahlbom, Geneborg:  “Springer spanieln 
tillhör de raser som utvecklas sent, det vill 
säga att det finns mycket av valpbeteen-
det kvar fast hunden ser fullvuxen ut för 
ögat, något man bör tänka på vid träning 
av hundar under 2 år”. 
Lär nog också ha en jobbig tid framför 
oss om vi tror boken Rasspecial - ett sär-
tryck,” Springer spanieln kan ha en lång 
och jobbig tonnårstid med uppvisande av 
påtaglig glömska, grava hörselskador som 
något mitt emellan en sågbock och en 
känguru”. Tror denna period börjat.... 
Vi ses i Par-Hau:s verksamhet!
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Uusi hallituksen jäsen esittäytyy eli

Heippa vaan kaikille karvakuonoille omistajineen!
Minä olen Terhi Niittyaro-Pettersson ja hallituksen jäsen vuoden alusta 2015 lähtien. 
Tettan kertoi, että on kuulemma ollut tapana, että hallitukseen valitut hieman ker-
tovat itsestään, niin minäkin tartuin kynään ja tiivistin esittelyni seuraavaan pieneen 
pähkinänkuoreen: 
Perheeseen kuuluu Janne-mieheni lisäksi poikani Rasmus sekä nelijalkainen personal 
trainerimme Wiima, virallisemmin Villi-Joikhu Lumihohto. 
Wiima on kolmevuotias suomenlapinkoiranarttu, ensimmäinen koirani koskaan. Tai 
onhan minulla koiria ollut, mutta ei omia. Olen nimittäin ollut koirahullu koko pienen 
ikäni – pikkutyttönä mukana kulkivat mielikuvituskoirat, hieman vanhempana ulkoilutin 
koulun jälkeen kaikki silloisen  Turun Runosmäen kotini naapuruston koirat ja sitten 
aikuisiällä kotimme on toiminut ystävien koirien lomakotina ennen oman koiran tuloa. 
Olin – ja kai olen – koira-allergikko eikä perheeseen koskaan omaa koiraa pitänyt 
tulla. Kunnes tällä vuosikymmenellä minulle selvisi että
maailma on muuttunut, allergiaa voi hoitaa siedätyksellä.
Niinpä siedätin koira-allergiani lääkärin hoidossa ja nyt
meillä on koira ja minä olen oireeton!
Koiran omistaminen on vielä kivampaa kuin etukäteen
luulin ja arvelin: Koira antaa henkistä terapiaa vain
läsnäolollaan, iloisella ole-
muksellaan ja päätä kylkeen
puskemalla. Koira antaa iloa
 liikuntaan, sekä se antaa
liikuntaan myös sitä piiskaa,
jota tarvitsen silloin kun en
oikein jaksaisi lähteä lenkille.
Koira on antanut minulle myös
ihan uskomattoman määrän uusia
samanhenkisiä ystäviä ja tuttuja
”koiramaailmaan” tutustumisen myötä.
On hei aika ihmeellistä, että kun kaksi
ventovierasta ihmistä tapaa, mutta
jos molemmilla on koira, niin
puheenaiheet eivät lopu!

Terhi pähkinänkuoressa:
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Wiiman kanssa on puuhailtu kaikenlaista, mutta vakavissaan ei varsinaisesti harrastettu 
mitään. Minulta puuttuu nimittäin kilpailuvietti (paitsi seurapeleissä se löytyy), niin en 
tähtää mihinkään kisoihin tai voittoihin. Minulle koiran kanssa puuhailu on mukavaa 
yhteistä ajanvietettä ja aktiviteettia, toisiimme tutustumista sekä koiran ajattelumaail-
man havainnointia ja tulkitsemista. Olen aika utelias koiraharrastusten suhteen ja 
olemmekin Wiiman kanssa kokeilleet niin metsäjälkeä kuin agilityn ja tokon alkeita 
sekä lammaspaimennusta, mutta eniten aikaa on kulunut rally-tokon parissa, josta 
olemme ottaneet tunteja epäsäännöllisen säännöllisesti useampaan otteeseen ja 
tietysti omatoimisesti harjoittelemme.
Par-Haun hallituksen pestin otin vastaan, koska ajattelin, että on hauska olla mukana 
järjestämässä koiratapahtumia Paraisille, erilaisia koulutuksia ja luentoja. Tehtäväni 
näiden järjestämisten lisäksi on yhdistyksen nettisivujen päivittäminen puheenjohtaja 
Tettanin kanssa. Par-Haun lisäksi toimin (sen kun vakuutusyhtiötöiltäni ehdin) aktiivis-
esti myös Paimensukuisen Lapinkoiran Seuran aluekerhossa sekä pojan harrastuksessa 
jalkapallossa kioskipuuhissa ja kannattajana kentän reunalla.
Par-Haulla on valtavan paljon jäseniä, pidetään siis mielessä, että meillä on juuri sell-
ainen yhdistys kuin miksi me kaikki sen teemme. Meitä kaikkia tarvitaan ideoimaan ja 
tekemään. Yhdistys ja sen hallitus on jäseniä varten, joten ole yhteydessä ideoinesi ja 
toiveinesi, niin suunnitellaan Paraisille hauskoja ja mielenkiintoisia koiratapahtumia ja 
kursseja! Nähdään kentillä ja lenkkipoluilla!

Hieronta kurssi 8.2

Kati Huovalan kanssa (26 osannottajia)

Yleistä koirahieronnasta Yleisimmin hieronta käytetään fyysistä suorituksista tai tapa-
turmista seuranneiden lihasten jännitystilojen ja niistä aiheutuneiden kipujen laukaisuun. 
Leikkausten ja traumojen jälkeisen kuntoutuksen osana. Koirilla hieronnalla pyritään 
lisäksi lievittämään rakennevioista johtuvia kipuja ja jännitystiloja lihaksissa. Vaivoja 
aiheuttaa niin liikunnan puute, kuin kova harjoittelukin.
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Kiva KOIRAkansalainen
… on koira joka on koulutettu käyttäytymään hyvin kotona , julkisilla paikoilla ja tois-
ten koirien seurassa.

Par-Haun arkitokoon on sisällytetty kaikki ”liikkeet” jotka kuuluvat kiva 
koirakansalainen testiin.

Se on niin sanotusti jokaisen koiran arkitottelevaisuustesti. Testin avulla koiranomistaja 
saa tietoa koiran koulutusvaatimuksista yhteiskunnassamme ja palautetta siitä, kuinka 
pitkällä oman koiran koulutus on. Tarvitaanko vielä lisä harjoitusta tai onko koira  jo 
kiva koirakansalainen.

Testiin kuuluu 10 eri kohtaa, jotta koira saisi diplomin on kohdat suoritettava kaikki 
hyväksytysti. Testin suorittaminen ei vaadita sellaista täsmällisyyttä kuin tottelevaisu-
uskokeissa.
1. Vieraan ihmisen lähestyminen
2. Koira istuu kauniisti vieraan silitettävänä
3. Tutkiminen ja hoitaminen
4. Vetämättä kävely
5. Ihmisjoukon läpi kulkeminen
6. Istuminen, maahanmeno ja paikalla pysyminen
7. Luoksetulo kutsuttaessa
8. Koirien kohtaaminen
9. Koiran reaktio häiriöön
10. Valvottu eristys
                                                       
Par-Hau järjestää kiva koirakansalainen testin tulevan kesän aikana (ajankohta avoin). 
Testiin tervetulleita kaikki rotuun katsomatta eli myös monirotuiset koirat. Pidetään 
muutama harjoituskerta ja testi. Ilmoittaudu rniikko@hotmail.fi . Voimme yhdessä sopia 
testi ajankohtaa mahdollisimman monelle sopivaksi.
Osallistuja määrä rajattu max. 10 koirakkoa. 
Rokotukset oltava voimassa ja juoksuinen narttu suorittaa testin viimeisenä. Testi on 
maksullinen.(linkki KivaKoirakansalainen.fi ) Lisätietoja rniikko@hotmail.fi  .
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Maalis-huhtikuussa 2015 Par-Hau järjesti luok-
setulon tehokurssin, kouluttajana vieraileva 
kouluttaja Anna Loimaranta Taikamon koira-
koulusta. 

Kurssilla annettiin 
koirakoille valmiu-
det vahvistaa luoksetulotaitoja niin, että koira 
saapuu luoksesi kutsusta tilanteessa kuin tilan-
teessa. Kun kutsut koiraasi, suorittaa se taval-
lisesti nopean harkinnan palatako luoksesi vai 
jatkaako jänisjahtia. Tässä vertailussa voi toisi-
naan olla vaikea suoriutua voittajana ja seuraus 
voi olla, että koirasi häviää perävalot vilkkuen 
metsään, ja jättää sinut kökkimään kannolle. 

Luoksetulotaidot (kuten muukin käytös) on 
kuitenkin mahdollista harjoitella klassisen 
ehdollistumisen asteelle. Klassinen ehdollis-
tuminen tarkoittaa, että harjoiteltu toiminto 
”automatisoituu”; koira alkaa refl eksinomais-
esti toimia ärsykkeestä ( = kutsu) aina samalla 
tavalla ( = tulla luokse). Klassinen ehdollis-

Luoksetulokurssin antia

tuminen luoksetuloon vaatii koirakolta paljon 
harjoittelua, toistoja ja ohjaajan sinnikkyyttä. 

Kouluttaja Anna Loimarannan ohjeiden mukaan 
luoksetulon harjoittelu kannattaa sisällyttää 
päivittäiseen arkeen siten, että aikaansaadaan 
kymmeniä päivittäisiä, onnistuneita luoksetu-
loja. Harjoittelussa on tärkeää muistaa tree-
nata eri ympäristöissä (metsässä, kaupungissa, 
juna-asemalla), eri häiriöissä (muut koirat, ih-
misjoukko, tienvarsien ihanat hajumerkit) sekä 
myös eri etäisyyksiltä. 
Koirat ovat nimittäin huonoja yleistämään 
asioita: koirasi saataa osata toimia vihjeestä yh-
dessä paikassa, mutta toisessa paikassa se ei yl-
lättäen osaakaan – se johtuu mahdollisesti siitä, 
ettette ole harjoitelleet riittävän monipuolis-
esti erilaisissa tilanteissa ja paikoissa.
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Etäisyyksiltä luoksetuloa harjoiteltaessa on 
pitkä liina hyvänä apuna, jos luoksetulo on vielä 
epävarma. Pitkän liinan päälle ehdit loikata, jos 
luoksetulo etäämmältä ei sujukaan toivotusti. 
Kouluttaja Anna muistutti kurssilla, että koira 
tarvitsee paljon onnistumisia oppiakseen, joten 
varmista, että kutsut sitä harjoittelun alku-
vaiheessa pääosin vain sellaisissa tilanteissa, 
joissa voit olla lähes varma, että luoksetulo on-
nistuu – ja tietenkin jokaisesta onnistuneesta 
luoksetulosta koirasi arvostama ruhtinaallinen 
palkinto! Palkinto voi olla herkkupala, lelu tai 
leikki, se voi olla myös sanallinen kehu, jos 
se koiralla toimii tai mitä tahansa mitä tiedät 
koiran juuri sillä hetkellä eniten haluavan, ole 
kekseliäs palkitsemisessa. Koirat ovat oppor-
tunisteja, ne tekevät sitä, mikä niille on kannat-
tavinta ja palkitsevinta – tee siis luoksetulosta 
koiralle kannattavaa! Kouluttaja kehotti myös 
miettimään omaa käytöstäsi koiran saavuttua 
luoksesi: jos heti kiinnität sen aina heti hihnaan, 
koira ehkä oppii, että luoksetulo johtaa rem-
min päähän joutumista ja sillä oivalluksella voi 

olla luoksetuloa hidastava vaikutus. 
Ajan mittaan onnistuneiden harjoitustoisto-
jen jälkeen toiminto pikku hiljaa ehdollistuu 
koiralle niin, että se juoksee iloisesti luoksesi 
olipa paikka tai tilanne mikä hyvänsä. Ehdollis-
tuminen ei tietenkään välttämättä jatku ikuis-
esti, mikäli luoksetulon kannattavuus katoaa - 
eli jos palkinnot kokonaan katoavat. Muista siis 

koiran jo opittuakin palkita koiraa säännöllisen 
epäsäännöllisesti vauhdikkaasta luoksetulosta, 
niin luoksetulotaito myös pysyy vahvana.

Luoksetulon treenaamisella on muitakin positi-
ivisia vaikutuksia sen lisäksi, että luoksetulotai-
dot kohenevat. Nimittäin lenkkeily muuttuu 
vielä hauskemmaksi kun luoksetuloa harjoitel-
lessa tulee lenkkipoluilla leikkineeksi ja peu-
hanneeksi koiran kanssa - joka puolestaan 
saattaa mukavasti johtaa jopa koiran ja ohjaajan 
kontaktin kohenemiseen Ei huonompi juttu! 

Par-Hau kiittää osallistujia ja toivottaa 
kurssilaisille ja kaikille muillekin tsemppiä luok-
setuloharjoitteluun. Siihen nimittäin kannat-
taa panostaa! Jos haluaisit opettaa koirallesi 
yhden taidon ns. pomminvarmasti, niin valitse 
Luoksetulo. Se taito voi joskus pelastaa vaikka 
koirasi hengen!

Kurssille osallistuneiden kommentteja:

”Luoksetulokurssi 
oli tosi hyvä ja antoi 
hyvin vihjeitä miten 
voi jatkossa har-
joitella koiran kans-
sa. Ryhmä oli myös 
sopivan kokoinen. 
Kurssin voi hyvin 
järjestää toisen ker-
ran! Muutenkin lyhyt 
kurssi tuntui sopi-
vammalta kuin koko 
kevään kurssi!” 

”Trevlig kurs, som 
gav nya idéer och 
också gav en häl-
sosam påminnelse 

om inkallning (och all annan träning också) 
handlar om att upprepa, upprepa tills inlärnin-
gen sitter, men variera så det är roligt för både 
hund o förare.” 

” Kiitos hyvästä kurssista! Sain hyviä ohjeita ja 
keinoja omaan toimintaan. Ja uskoa, että minä 
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ja koira opimme vielä uusia kujeita ;) Huoma-
sin, että koira on fiksu ja oppimishaluinen vain 
minä tarvitsin tukea. Hyvä ryhmäkoko ja mu-
kava opettaja. Saatiin myös henkilökohtaista 
neuvontaa. Olen oikein tyytyväinen!” 

” Luoksetulokurssi oli vähän lyhyenlainen ja 
sisällöltään melko suppea. Mutta pidimme siitä 
silti kovasti ja hieman kehitystäkin tuli. Ja en-
nenkaikkea ihania onnistumisen hetkiä. Olisi 
todella kiva jos voisimme jatkossakin kokoon-
tua kertaamaan oppeja!” 
”Luoksetulokurssi oli mielestäni todella hyvä ja 
se oli erittäin hyvin suunniteltu kaikilta osapuo-
lilta. Sopivat ryhmäkoot, sopivat ajankohdat, ri-
ittävän pitkä aika jotta kaikki saivat harjoitella 
ohjatusti. Kouluttaja oli suunnitellut kurssin 

rungon huolella, ja joka kerralla edettiin vähän 
vaikeampiin harjoituksiin. Kurssi aloitettiin 
sanoilla ”miten koira oppii”. Tämä on tärkeää 
tietää, ja vaikka asia olisikin selvää niin on aina 
hyvä kertauksen vuoksi valaista asiaa. Koulutta-
jalta sai paljon vinkkejä omaan harjoitteluun ja 
kannustusta siihen että rohkeasti yrittää erilai-
sia palkkaustapoja – näillä voi nopeuttaa rea-
gointia kutsuun tai saada luoksetuloon vauhtia. 
Varmuutta saavutetaan toistoilla, toistoilla ja 
toistoilla – useilla perättäisillä onnistuneilla 
luoksetuloilla.  Kurssilla saatiinkin harjoitella 
monia monia luoksetuloja valvotusti, turval-
lisesti ja sopivasti häirittyinä. Nyt opit jatkuvat 
omassa arjessa ja toivottavasti saamme vielä 
ryhmätapaamisia näissä merkeissä! Kiitos erit-
täin hyvästä kurssista!.”

Klubbkväll angående nya Toko regler hölls 12.4.15
8 personer följde 
noggrant med Toko 
domaren Ralf Björk-
lunds och “liikurin” 
Jaenette Wikmans 
intressanta infor-
mation om de nya 
Toko-reglerna, som 
tas i bruk senare på 
sommar.
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Hallitus 2015 / Styrelsen 2015

Tettan | Terhi | Lena

Petra

Eija | Benita | Marjo
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TALKOOT  12.5.15 klo. 18.00 
Tervetuloa Par-Haun kentän kevättalkoisiin! Laitetaan kenttä siistiksi ja turvalliseksi 
kouluttaa koiria.
Varaa mukaan ILOINEN ja REIPAS MIELI ja oma harava.
PS. Jos pystyt ota mukaan omat kottikärryt.
Yhdistys tarjoaa makkarat, juotavat...

TALKO på skolningsplanen 12.5.15 kl. 1800
Välkommen på föreningens vårtalko av planen, så den blir snygg och trygg för att skola 
våra hundar!
Tag med ett GOTT HUMÖR och egen kratta.
( om du kan och har, så tag även med en skottkärra)
Föreningen bjuder på korv, dricka...
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HarrastusHaaste
Berätta om din och din hunds gemensamma hobby. Samtidigt får du utmana en valfri 
Par-Hau-medlem att berätta om sin hobby och i sin tur skicka utmaningen vidare :)

Kerro sinun ja koirasi yhteisestä harrastuksesta. Saat samalla haastaa vapaavalintaisen 
Par-Hau-jäsenen kertomaan omasta harrastuksestaan ja vuorostaan laittaa haasteen 
eteenpäin :)
  ********************************************************************************
Räddningshundsverksamhet

Klockan är halv elva och jag har just stökat 
färdigt för kvällen och satt mej i soffan för 
att slappa en stund innan jag går och lägga 
mej. Piip piip. Det kommer ett textmedde-
lande: “ETSINTÄHÄLYTYS” står det med 
stora bokstäver. I meddelandet står det 
vidare att “en 75-årig minnessjuk åldring 
inte kom hem efter promenaden, som hen 
brukar gå varje eftermiddag. Samling på 
bonendets parkering  kl. 23:30.” Då är det 
bara att gå ut med hundarna ett varv runt 
kvarteret och sedan i rask fart packa ihop 
ryggsäcken med nödvändig sökutrustning, 
lite mellanmål samt byteskläder, kvickt 
säga hejdå åt hundarna, hoppa i bilen och 
styra kosan mot samlingsplatsen. 

Men dags att trycka på paus och spola till-
baka bandet lite. Hur hamnade jag i denna 
situation!? Det hela började för några år 
sedan när en bekant lurade med mej på 
ett informationstillfälle om räddnings-
hundsverksamhet. Jag tyckte det hela lät 
väldigt intressant så efter informationstill-
fället beslöt jag att anmäla mej och hova-
warten Mira till inträdesprovet för en in-
troduktionskurs. Vi klarade det och blev 
antagna och sedan har det flutit på. Via 
skogssöknings- och ruinsökningskurser, 
kurser i sökningsteknik och kommunika-

tion, första hjälp-kurser, orientering både 
i dagsljus och becksvarta skogar, timmar 
av sökträning med hunden både vid ruiner 
och i skog... Vi har också gått på prov: ett 
test för att se hur lämplig hunden är att 
skola för ruinsökningsuppgifter, ett grund

prov i sökning i skog och senast i april 
dagsdelen i slutprovet i sökning. 
Jag kan inte annat än att förundra mej över 
hur väl en hund kan använda sin näsa och 
hur ovärderlig den är att hjälpa till att hit-
ta borttappade människor! Vi kan ta vårt 

Sökträning i en övergiven byggnad. Bild: Eva 
Sjöman
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senaste sökprov som exempel: huvudup-
pgiften är att på ett 3 ha stort område 
(t.ex. 100m * 300m) hitta tre på förhand i 
skogen gömda personer (=figuranter). 
Tid har man på sig 30 min och blindmark-
eringar (virheilmaisuja) är inte tillåtna. Fig-
uranterna är ibland fall så väl gömda att 
hundföraren nästan trampar på dem 

under sökningen :) Under sökningen ska 
hunden röra sig okopplad under förarens 
kommando och hitta figuranten och med-
dela hundföraren om saken. Detta kan 
göras på olika sätt, t.ex. genom att skälla 
vid figuranten så länge att hundföraren 
hittar fram dit, nappa en rulle som hänger 
halsbandet i munnen och springa tillbaka 
till föraren som kopplar hunden och se-
dan tillsammans springa till figuranten el-
ler så kan hunden vara “berättande”, dvs. 
på något annat sätt förklara för föraren 
att där borta i skogen finns en figurant 
och dit ska vi gå. En berättande hund kan 

t.ex. skälla framför föraren, dra i en tross 
som hänger från förarens bälte, lägga sig 
på marken osv. 
Tillbaka till hundens näsa. Mira hittade 
och guidade mej fram till dessa tre fig-
uranter på ca 14 min (hon meddelar mej 
om människofynd genom att ta tag i en 
rulle i halsbandet och hämta den till mej). 

Då höll vi dessutom lite drickapaus 
emellan, och jag stod stundvis stilla 
och försökte klura ut var hunden 
rör sig och om hon månne lämnat 
någon del av området ogenomsökt 
på vägen. Om vi jämför med hur 
letande skulle gått till utan hund: vi 
hade varit tvugna att söka genom 
området med sökkedja med per-
soner på rad med ett par meter 
mellan människorna och hur länge 
hade det inte tagit och vilka person-
resurser det krävt! Och ändå finns 
en risk att figuranten hade blivit just 
precis mellan två personer i kedjan 
och inte över huvudtaget hittats 
(hänvisar till det där med att hund-
förarna många gånger nästan tram-
par på figuranterna i proven).

Ännu är Mira inte tillräckligt meriterad 
för att få delta i riktiga söksituationer, 
men jag har gått skolning som gör mej 
kompetent att delta i fotpatrullen, oftast 
i form av en sökkedja. Men ibland knackar 
vi dörr i bostadsområden eller kör runt 
med bil och spanar längs vägrenar. För att 
få Mira med i räddningsgruppen som god-
känd räddningshund ska vi ännu 1) avlägga 
slutprovets mörkersökning (utförs på 
samma sätt som dagsdelen, men i mörker 
och med 45 min tid att hitta figuranterna), 
2) få godkänt resultat i grundprovet i en 
annan gren (jag tänker satsa på ruinsö-
kning), 3) föraren deltar som praktikant 
(harjoittelija) utan hund vid två av räddn-

Stolt matte efter godkänt sökprov den 18.4.2015. 
Även Mira verkar veta att hon varit extra duktig. 
Bild: Eva Sjöman
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ingsgruppens träningar eller riktiga efter-
spaningssituationer som hundpatrullens 
tredje medlem, 4) delta två gånger som 
praktikant med hunden i räddningsgrup-
pens träningar eller i riktiga efterspanin-
gar och 5) godkännas i VIRTA-kontrollen 
(ibruktagningskontroll för myndighets-
bruk för räddningsekipage). Så vi har en 
liten bit kvar ännu, but we are working on 
it :) En färdig räddningshund måste sedan 
årligen testas i prov och föraren har även 
sina egna färdigheter som ska hållas up to 
date.

Räddningshundsverksamhet kräver en hel 
del men hobbyn ger å andra sidan så otro-
ligt mycket; man lär sig läsa sin hund och 
hur terrängen påverkar hur lukter rör 
sig, och hunden får omväxlande träning i 
spårning och sökning i skogen, byggnader 
och ruiner, du får dina orienteringskun-
skaper uppfräschade, du lär dej ge första 
hjälpen mm. Dessutom stärks ditt förhål-
lande till hunden och träffar du en massa 
likasinnade människor. 

Låter detta som något för dej!? Då kan 
jag tipsa om att VSPK (Varsinais-Suomen 
Pelastuskoirat ry) brukar 1-2 gånger/år 
ordna en introduktionskurs genast i 

Mira markerar att hon hittat en figurant. 
Bild: Katja Kontu / Tikkujuttu

början av året och/eller efter sommaren. 
Följ med diskussionsformet som hit

tas via föreningens hemsida: http://vspk.
pelastuskoiraliitto.fi/ och http://vspk.
pelastuskoiraliitto.fi/foorumi/viewforum.
php?f=3. Även vissa brukshundsföreningar 
i Åbotrakten har räddningshundsgrupper.

Mera information om räddningshunds-
verksamhet finns på http://www.pelas-
tuskoiraliitto.fi/ och http://www.palve-
luskoiraliitto.fi/pekotoiminta.html.

Lopuksi haluan vielä haastaa Kristiina 
Vuoria kertomaan TOKO-harrastuk-
sestaan :)

Eva Sjöman & Mira (LT CH LV CH BY CH LTW-15 
BH AD TK1 RTK1 Skywatch’s My Love Miracle)

Mira är mycket förtjust i de torkade 
kycklingfiléerna som hon får som belöning 
efter att hon visat föraren/matte vägen till 
figuranten. Bild: Katja Kontu / Tikkujuttu
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KASVATTAJANURKKA
Cia & Aya miettii mitä on olla koirankasvattaja.
Olemme tunteneet toisemme jo pitkään mutta emme samalla tavalla jakanut näkemyksiämme ja 
kokemuksiamme koirankasvatuksesta sekä mitä se meille antaa kuin viime vuosina. Viime vuonna 
meille molemmille syntyi samalla viikolla pentue jossa vain yksi pentu.Nämä upeat pennut tapasi-
vat muutaman kerran saaden pentuseuraa jo varhaisiässä.
Cia on kasvattanut Bordercollieita 8 vuotta ja 6.des Demzina´s pentue syntyy näinä päivinä. Aya 
on kasvattanut Vehnäterriereitä 29 vuotta ja 25.des Geijes pentue on syntynyt muutama viikko 
sitten.
Mielestämme olisi mielenkiintoista kuulla muiden kasvattajien ajatuksia. Tulemme lähettämään 
teille kysymyksiä.Aloitamme Par-Hau.n kasvattajajäsenistä. Toivomme että annatte itsellenne 
aikaa vastata meille niin saamme mukavia haastatteluja lehteen. Kun istuimme yhdessä hakien kas-
vattajia huomasimme että Paraisilla on monen monta kasvattajaa josta emme ole koskaan edes 
kuullut. Valitettavasti kaikki ei ole jäseniä,mutta senkin asian ehkä voimme muuttaa. Yhtä uteliaita 
kuin te jäämme toivekkaina odottamaan vastauksianne. Oikein mukavaa kevättä teille kaikille!
Cia Holmberg & Aya Lundsten

UPPFÖDARHÖRNA!
Cia & Aya funderar på vad det betyder att vara hunduppfödare.
Vi har känt varandra länge men kanske inte på samma sätt delat våra uppfattningar och erfar-
enheter om hundupp-
födning och vad det ger 
oss förrän de senaste 
åren. Ifjol var vi dessu-
tom med om att få en 
kull med bara 1 valp 
samma vecka. Dessa två 
underbara valpar träf-
fades några gånger för 
att uppleva valpsällskap 
i ung ålder. 
Cia har fött upp Bor-
dercollies i 8 år och 
den 6:e kullen föds just 
i dagarna med prefixet 
Demizina’s.
Aya har fött upp Irish Soft Coated Wheaten Terrier i 29 år och har 25:e valpkullen som bäst med 
prefixet Geijes.
Vi tycker att de skulle vara intressant att höra andra uppfödares tankar så vi kommer att skicka 
ut frågor till er.  Vi börjar med Par-Hau:s uppfödarmedlemmar.  Vi hoppas verkligen att ni vill ta er 
den tiden och svara oss så att vi får en trevlig serie på intervjuer i tidnigen.  När vi satt tillsam-
mans och sökte märkte vi att det finns en hel del uppfödare i Pargas, som vi aldrig ens hört om. 
Tyvärr är alla inte medlemmar, men de kan vi kanske ändra på.
Vi är lika nyfikna som ni på svaren vi hoppeligen får!
En riktigt trevlig vår till er alla,
Cia Holmberg & Aya Lundsten
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Vuosikokouksen pöytäkirja /  Årsmötets  protokoll  31.1.2015 

1 § Kokouksen aloitaminen / Öppnande av mötet 

- Kokous avatin klo. 17.00.

2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri / Val av ordförande och sekreterare för 

mötet

- Kokouksen puheenjohtajaksi valitin Tetan Lindqvist.

- Kokouksen sihteeriksi valitin Marjo Lepistö-Grönroos.

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötet konstateras lagenligt 

sammankallat och besfört   

- Kokous todetin laillisest kokotonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen  / Godkännande av föredragningslistan 

-  Esityslista hyväksytin.

5 § Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa / Val av två protokoll justerare 

och rösträknare

- Valitin Fred Sunden ja Gunveig Sunden.

6 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tlintarkastajien lausunto / Styrelsens 

verksamhetsberätelse och revisorernas utlåtande presenterades

7 § Vahvistetaan tlinpäätös ja päätetään tli- ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja tlivelvollisille / Bokslutet fastställs och styrelsen och de 

redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet 

- Tilinpäätös vahvistetin ja hallitukselle myönnetin vastuuvapaus.

8 § Päätetään palkkioista ja kulujen korvauksista /  Fastställande av arvioden och 

reseersätning 

- Matka korvaus 40 cnt. / km. 

- Puhelinkulukorvaus näytelyiden tai kokeiden järjestämisen yhteydessä.  

 9 § Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä määrätään 

jäsenmaksujen suuruus / Fastställande av budgeten och verksamhetsberätelsen och 

medlemsavgifens storlek

- Talousarvio vahvistetin.

- Toimintasuunnitelmaan lisäys, virallinen MEJA-koe 6.5. 2015 Nauvossa

- Jäsenmaksu 20€, perhejäsen, juniori jäsen 5 €.
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10§ Päätetään hallituksen jäsenien lukumäärä / Fastställande av styrelsemedlemmarnas 

antal

- Hallitukseen 1 puheenjohtaja ja 6 jäsentä.

11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja /  Val av styrelsens ordförande

- Hallituksen puheenjohtajaksi valitin Tetan Lindqvist.

12 § Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tlalle / Val av nya styrelsemedlemmar 

istället för de som är i tur av at avgå 

- Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Petra Kiuru, Eija Lamsjärvi ja Anna-Mari 

Manninen. Anna-Mari Manninen on ilmoitanut etei hän ole enää käytetävissä. 

- Hallitukseen valitin uudelleen: Petra Kiuru, Eija Lamsjärvi ja uutena Terhi Niityaro-

Petersson. 

13 § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä / Val av två 

verksamhetsgranskare  och suppleanter för dessa

- Valitin Cia Holmberg ja Cebor Karlsson, varalle Rita Nuikki ja Eva Sjöman.

14 § Valitaan edustajia kenneljärjestöihin / Val av representanter tll olika 

kennelorganisatoner 

- Valitin Maria Axo, Tetan Lindqvist, Eva Sjöman, Benita Ketunen, Lena Lemberg ja 

Kirsi Särkilä. Varalle Aya lundsten ja Gunveig Sunden. 

15 § Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat / Övriga ärenden

- Yhdistys tarvitsee m.m. 2 suurta pokaalia, pokaalit vaihdetaan Vuoden 

näytelykoiralle ja Vuoden agility koiralle. 

- Yhdistys otaa myös vastaan  pokaaleja tulevia näytelyitä varten.

- VEPE-koulutusta toivotaan.

- Rally-toko koulutus.

- Kevään hallituksen kokous koulutajien kanssa laajennetaan koskemaan kaikkia 

asiasta kiinnostuneita.

- Samassa kokouksessa päätetään kuka käy läpi agility esteet ja vastaa niiden 

korjaamisesta. 

- Uusi Toko este tarvitaan kentälle.

- Karhu-susi testä toivotaan uudestaan.

- Toivomus luonneteststä. Mahdollista vuonna 2016.
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Pentuleikkikoulu / 
valplekskolan
Denna verksamhet har blivit väldigt populär, hundarna träffas varje måndag
och alla ser ut att vara lika förväntansfulla på vad som denna kväll skall
föra  med sig! 

Dragare är Cia & Petra som syns längst framme  på bilden.
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Avsändare:
Siv Holmgren
Finbyvägen 46 B 8
21600 Pargas

2
Styrelsen/Hallitus 2015:

Puheenjohtaja/Ordförande:

Tetan Lindqvist, puh. 040-7282352 / tetan@parnet.f

Varapuh.joht. ja rahastonhoitaja/vice ordf. & kassör:

Eija Lamsijärvi, puh.0400566739 / eijalamsij@gmail.com

Sihteeri/sekreterare:

Marjo Lepistö-Grönroos, puh.040-7232004 / marjo.lepisto-gronroos@karkulla.f

Emännät / Värdinnor:

Lena Lemberg, puh. 040-5608527 / gwaihirskennel@yahoo.se

Petra Kiuru, puh. 040-5721302 / petrakiuru@gmail.com

Yhdistyksen kotsivut ja oma Facebook sivu, ylläpitäjä: Terhi Niityaro-Petersson, 

puh.0404242843 / terhinp@gmail.com

Varastovastaava/Lageransvarig:

Benita Ketunen, puh. 0400-502691 / benita.ketunen@gmail.com   

Muut toimitsiat / Andra funktonärer:

Jäsensihteeri/ Medlemssekreterare:

Siv Holmgren, puh. 0400567524 / parhau.medlem@gmail.com

Koulutuskoordinaatori / skolarkoordinator:

Rita Nuikki, puh. 040-5327677 / rniikko@hotmail.com

Näytelykoulutus/ Utställningsskolning:

Lena Lemberg ja Petra Kiuru  / gwaihirskennel@yahoo.se

Peruskoulutus/ Grundskolning:

Rita Nuikki, puh. 040-5327677 / rniikko@hotmail.com

Agility:                                                                                                                                                   S

Toko:

Kristina Vuori, puh. 040-0472484 / kaukamaa@gmail.com

Par-Hau-lehden toimitajat/Ansvariga för Par-Hau-tdningen:

Tetan Lindqvist & Sten Erik Lundsten

Koulutuskentävastaava/ skolningsplansansvarig

Ronny Nedermo, puh.0400-477532 / ronny@roneco.f

Yhdistyksen kotsivun kalenteri, ylläpitäjä: Rita Nuikki

Webmaster:

Seppo Huuskonen, puh. 040-4195407 / seppo@huuskonen.com

www.parhau.com

Bankförbindelse: Akta: FI5740558220014947

Tidningens avsändare är juu: Siv Holmgren, Finbyvägen 46 B 8, 21600 Pargas


