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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Toukokuussa palstaa kirjoittaessani on yhdistystoiminta edelleen haasteiden edessä
koronarajoitusten takia. Emme ole voineet
aloittaa ryhmäkoulutuksia ja kevätkokous
sekä kevätleiri jouduttiin perumaan. Kesäkuussa voimme toivottavasti aloittaa koulutuksia ja muuta toimintaa jäsenille.
Tiedotamme tulevasta toiminasta Facebook-seinällämme sekä nettisivuillamme.
Lehti ei tässä nopeiden muutosten ajassa ole
toimivin tiedotuskanava, kun se ilmestyy
vain neljä kertaa vuodessa. Niinpä tiedotus
siirtyy entistä enemmän ”nettiin”. Osin tästä
syystä ja myös kustannusten alentamiseksi
olemme hallituksessa miettineet painetulle
lehdelle vaihtoehtona sähköistä lehteä niille,
jotka sellaisen haluavat. Tässä lehdessä on
kysely aiheesta, toivomme siihen mahdollisimman paljon vastauksia.
Yhdistyksen sääntömääräistä kevätkokousta ei voitu pitää maaliskuussa, se siirretään syksyyn. Kevätleirin peruunnuttua
seuraava leiri on elokuun lopussa Västankvarnissa Inkoossa. Kesäkuussa on tarkoitus järjestää Talissa leikityspäivä ja aloittaa
koulutukset Viilarin kentällä. Tätä kirjoittaessani BH-ryhmä on juuri alkamassa ja
jälkiryhmiä pyritään saamaan käyntiin.
Elokuussa on toivottavasti Tuomarinkartanossa näyttely ryhmille 1 ja 2 sekä kaikkien rotujen pennuille. Näyttelyn järjestäjinä
toimivat HPH ja EKK.
Ohjattujen tottelevaisuuskoulutusten vetäminen on viime aikoina jäänyt lähes yksinomaan minun harteilleni. Toivoisin, että
saisimme toimintaan mukaan uusia kouluttajia. Kouluttajalla ei tarvitse olla mestaruustason näyttöjä, vaan aitoa kiinnostusta
auttaa uusia koirakoita eteenpäin palvelus-
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koiraharrastuksen parissa. Kentällä ei tarvitse sitoutua olemaan joka viikko, muutamakin kerta kaudessa olisi suuri apu.
Vaikka koirakoille on nykyisin tarjolla runsaasti maksullista koulutusta, niin edelleen
näillä yhdistyksemme jäsenilleen tarjoamilla ohjatuilla koulutuksilla on kysyntää.
Toivottavasti pystymme niitä järjestämään
jatkossakin.
Jälkitreenikausi Tillin kanssa on aloitettu. Onneksi siinä harrastuksessa eivät koronarajoitukset haittaa. Olen saanut ensimmäisen koronarokotuksen ja uskon, että
kun heinäkuussa saan toisen rokotteen, on
tilanne koronan osalta kaikkineen parempi
ja voimme toivoa harrastustoiminnassakin
paluuta normaali kohti.
Aurinkoista kesää kaikille!
Pirjo Ojala-Laine
”Polli”
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Lehdessä mainitut HPH:n tapahtumat – vuosikokous, leiri, tottelevaisuuskoulutus
yms. järjestetään, mikäli koronatilanne sen sallii. Tiedotamme muutoksista
HPH:n nettisivuilla ja Facebookissa Helsingin palveluskoiraharrastajat ry:n sivulla.
Seuraa niitä!

KOKOUSKUTSU
Kutsumme täten HPH:n jäsenet sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
Keskiviikkona 27.10.2021 klo 19.00
Osoite: Perho Liiketalousopisto,
Vanha Helsingintie 13, 00700 HELSINKI
Käsitellään sääntöjen 10 § mukaiset kevätkokousasiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan vaali
2. Valitaan pöytäkirjantarkastajat
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus
5. Esitetään varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto
sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä
6. Keskustellaan ja päätetään muista yhdistyksen toimintaa
koskevista asioista, joita hallitus esittää harkittavaksi
Ei ole.
7. Keskustellaan muista mahdollisista esitettävistä asioista,
kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24 § määräykset

TERVETULOA!
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KOKOUSKUTSU
Kutsumme täten HPH:n jäsenet sääntömääräiseen

SYYSKOKOUKSEEN
Keskiviikkona 27.10.2021 klo 19.45
Osoite: Perho Liiketalousopisto,
Vanha Helsingintie 13, 00700 HELSINKI
Käsitellään sääntöjen 10 § mukaiset kevätkokousasiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden
		 pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta
6. Yhdistyksen hallituksen neljän jäsenen valinta
		 Erovuorossa ovat: Jukka Puhakka, Solovjev Paul, Takala Niko
		 ja Nyberg Pia
7. Yhdistyksen toiminnantarkastajien ja toiminnantarkastajien
		 varamiesten valinta
		 Toiminnantarkastajina nyt Erja Losio ja Katri Rissanen sekä
		 varatoiminnantarkastajina Tiina Sara ja Eeva Linnala
8. Jäsenmaksun suuruuden määrääminen ja vuoden 2022
		 talousarvion vahvistaminen
9. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman hyväksyminen
10. Hallituksen esitykset
		 Ei ole.
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
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HPH ry järjesti jäsenilleen

Kuvat: Satu Eskelinen

doboon tutustumistreenit
keskiviikkona 4.8. klo 19–21 Talin koulutuskentällä. Treeneihin osallistui 9 koirakkoa
ja yksi kuunteluoppilas. Treenit veti Mia Jalasaho Koirapalvelu Kuonokoplasta.
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Dobo – jumppaa koiran kanssa
Dobo on Suomessa kehitetty koiraharrastusmuoto, joka sopii kaikille, jotka haluavat
pitää hauskaa koiransa kanssa samalla kuntoa kehittäen. Dobo kehittää sekä koiran,
että ohjaajan lihaskuntoa, tasapainoa sekä
koordinaatiokykyä.
Mitä on Dobo?

tavana ja kestävänä. Monissa koiraharrastuslajeissa juuri syvät lihakset joutuvat koetuksille tiukkien käännösten, jarrutusten
tai iskujen vuoksi. Koiran syvät lihakset eivät kehity, jos niitä ei harjoita. Dobo keskittyy juuri tasapainoa ja koordinaatiota
parantavien syvien lihasten treenaamiseen.
Lisää tietoa dobosta: www.dobo.fi

Dobo on vuonna 2010 kehitetty koiran ja
ohjaajan yhteinen liikuntalaji. Sen tavoitteena on sekä koiran että omistajan lihaskunnon, tasapainon, kehonhallinnan sekä
liikkuvuuden parantaminen. Dobo-harjoittelun edut:
– Ohjaajan lihaskunnon kehittyminen
– Koiran keskittymiskyvyn kehittyminen
– Koiran ketteryyden, tasapainon ja kehonhallinnen kehittyminen
– Koiran ja ohjaajan suhteen paraneminen

Dobossa omistajakin liikkuu!

Dobo sopii kaiken ikäisille ja kokoisille
koirille rotuun katsomatta. Syvät lihakset
ovat kehon tuki, jotka pitävät kropan jous-

Lisätietoja dobosta
https://www.kuonokopla.com/copy-ofkoirahieronta-info

Dobo kehittää koiran lihaksistoa, mutta dobo-tunnilla myös omistaja liikkuu.
Dobo sisältää harjoitteita, jotka tehdään
pelkällä koiralla, yhdessä ja ilman koiraa. Myös omistajan lihakset, tasapaino
ja koordinaatio kehittyvät dobo-harjoitteluilla. Päivittäisen lenkin tai oman salikäynnin voi jättää dobo-päivinä väliin, kun
sekä koira, että omistaja saa päivän liikunnan doboilun merkeissä.
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Syysleiri
Syysleiri Inkoossa on vietetty, pienistä vesiongelmista ja että olin Leirinvastaavana ensikertalaisena niin siitäkin huolimatta leiri
onnistui hienosti. Perjantai menikin tutustuessa, ja Lauantai ja Sunnuntai oli mukavaa treenailua, kouluttajat olivat taas kerran loistavia, ja kaikki varmasti oppivat
jotain uutta ja saivat lisää eväitä jatkoon,
ilmat olivat hyvät, vaikka koko viikon peloteltiin sateilla mutta niiltä säästyyttiin
onneksi, vaikka ei me sokeria ollakaan.
Ruuatkin maistuivat.
Kiitos paljon kaikille osallistujille ja kouluttajille toivottavasti nähdään keväällä uudestaan.
Leirivastaava Paul Solovjev
Tässä vielä terveiset kouluttajilta.
PELTOJÄLKI
Olin peltojälki kouluttajana HPH:n viikonloppu leirillä elokuun lopussa. Koirakkoja oli viisi ja ikähaitari oli 6 kk–7 vuotta. Rotujakin oli peräti neljä. Ilmat suosivat
ja käytössämme oli kaksi valtavaa peltoa.
Kasvu olisi saanut olla hieman matalampaa mutta jälki näkyi nyt selvemmin rehun pinnalla. Kahdella oli jo kokemuksia
pellolta joten kolmelle tämä oli uusi kokemus. Heidän kanssa otettiinkin alku sieltä
helpoimmasta päästä. Viikonlopun aikana
jälkiä ajettiin neljä kappaletta. Täytyy kyllä
sanoa että olin itse positiivisesti yllättynyt
kehitykseen. Viimeinen jälki oli kaikilla
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tarkoituksella vähän liiankin vaikea, mutta
kaikki selvittivät senkin hienosti. Sanomattakin on selvää että yhdessä viikonlopussa
ei vielä tehdä käyttövalioita, mutta toivottavasti joitain asioita tässäkin ajassa selvisi. Ja aina kannattaa kysyä, koska yhtä ja ainoaa totuutta ei ole. Tietoa ja taitoa kyllä
löytyy. Erikoisjäljellä on Suomessa kilpailtu
n. 20 vuotta ja suojelu porukka on tallonut
peltoja aina. Kiitos HPH ja kaikki mukana
olleet mukavasta viikonlopusta.
Oleg Solovjev

HAKU

Kuvat: Katja Korhonen

Minut oli kutsuttu HPH:n leirille hakukouluttajaksi, kiitos kutsusta! Olen ollut kerran aiemmin samassa paikassa vuosia sitten HPH:n leirin hakukouluttajana ja jopa
yöpynyt ihan samassa huoneessa.
Leirijärjestelyt oli hoidettu mallikkaasti, vaikka ylimääräisiä haasteita järjestäjille
tuli, koska majapaikassa ei voinut käyttää
vettä alueella olevan vedenpuhdistusoperaation vuoksi. Hienosti oli aina kannettu
isot tönikät juomavedeksi leiriläisten käyttöön! Ruoka oli erinomaista ja sitä oli todellakin runsaasti!
Hakuryhmää oli tosi kiva koutsata kun
koirat olivat eri ikäisiä (6 kk–6 v) ja eri
tyyppisiä, oli ihan ensikertalaisia ja jo kokeneempia. Siis iso kiitos kaikille hakuryhmän koirakoille! Kehittää kouluttajaa ja
koiran ohjaajaa sekä maalimiehiä kun saa
kouluttaa erilaisia koiria -ja erilaisia ihmisiä myös!
Ehdittiin kolmen henkilöhakutreenin lisäksi käydä hieman läpi esineruutua ja vähän tottistakin.
Moni kysyi minulta, onko HPH:lla hakuryhmää. En osannut vastata, koska en
ole jäsen ja asun ”maalla”, en Helsingissä.
Eli innokkaita hakuilijoita olisi, olisikohan
seurassa joku kokeneempi hakuharrastaja,
joka kiinnostuisi ohjaamaan hakuryhmää
ainakin alkuun...?
Toivotan kaikille leiriläisille hyvää jatkoa, nauttikaa treeneistä ja koirienne kanssa tekemisestä!
Henriikka Havukunnas
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Ruskeat silmät
Olen joutunut olemaan olosuhteiden pakosta kesän ilman koiraa. Onkin ollut mukava huomata miten sitä voi viikonloppuisin nukkua jopa yhdeksään asti, kun ennen
piti nousta jo viideltä viemään koiraa ulos,
oli sitten minkälainen ilma tahansa. Hyvä puoli oli ettei tarvinnut herätyskelloa. Herätys tapahtui seuraavasti; havahdut tunteeseen että joku tuijottaa sinua.
Avaat toisen silmän, silloin alkaa rytmikäs
hännän naputus lattiaa vasten. Laitat silmän takasin kiinni, naputus lakkaa. Tunnet
lämpimän hengityksen kasvoillasi, avaat
silmäsi ja näet dobermannin kirsun sentin
päässä omastasi. Ja kilometrin mittaisen
kuonon takana kaksi tarkkaavaista ruskeaa silmää, jotka kuin lääkärin tarkkuudella arvioivat tämän hetkistä tajunnan tilaa.
Diagnoosi hereillä; JIHUU! 34 kiloa aitoa iloa ja rakkautta hyppää sänkyysi pesemään rähmät silmistäsi, räät nenästäsi ja
kuolat suupielestäkin häviää.
Nyt sulla onkin aikaa noin 2 minuuttia nousta ylös ja laittaa jotain päällesi keretä ulos. Ulkona kohtaat sitten kohtalotovereitasi, jotkut ovat jo lakanneet
yrittämästä edes pukeutua asianmukaisesti. Pyjama ja kumisaappaat tai reinot kelpaavat ihan hyvin oli sää mikä hyvänsä.
Aamulenkki on mielenkiintoinen yhdistelmä intervalliurheilua ja seisoskelua eli pikaisia pyrähdyksiä lyhtypylväältä toiselle
ja odottelua kun toinen on saanut luettua
yönaikana ilmestyneet viestit. Samalla ihmettelet että mistä sitä oikein riittää, pissiä
nimittäin. Sitä miettiessä muistat, että itse
jätit tuon suorituksen tekemättä kiireessäsi.
Koirallisen ihmisen arki jatkuu muuten10

kin samanlaisena tarkkaan rytmitettynä;
Kuudelta palaat aamulenkiltä. Annat koiralle ruoan, jonka olet valmistanut parhaista raaka-aineista mitä rahalla saa. Lisäät
tarkkaan mietityt ja punnitut hivenaineet
ja vitamiinit. Yrität muistella minkälaista oli tänään koirasi kakki. Oliko se löysää
tai kovaa, harvoinhan se on rakenteelisesti tyydyttävää. Keität sitten itselesi aamukahvit. Seitsemältä lähdet töihin huonoa
omatuntoa potien kun noi samat ruskeat
silmät viestittää ”Et voi jättää minua taas,
sä et rakasta minua enään!” Odotat ulkooven takana hetken. Kuuntelet josko sisältä
kuuluisi jotain pientäkin ääntä, itkua, joka
antaisi sinulle tekosyyn palata vielä hetkeksi takaisin.
Työpäivän aikana huomaat miettiväsi miten se pikkuinen siellä pärjää. Muistat kun työkaverisi näytti suloisia kuvia
lapukastaan, joka niin viattoman näköisenä istui ’räjähtäneen tyynyn’ pehmusteiden
keskellä. Mielessäsi näet puolisosi vastusteluistasi huolimatta ostaman arvohuonekalun samanlaisen käsittelyn uhrina. Muistutat itseäsi että pitää tilata lohiöljyä, tassut
ja turkki nääs. Kanajauhelihaa tarvitaan
myös. Ottaisiko 10 vai 20 kiloa, taisi olla
tarjouksessakin.
Työpäivän jälkeen on taas kiire kotiin.
Yrität tulla mahdollisimman hiljaa kotiovesi taakse kuuntelemaan, kuuluuko sisältä mitään ääniä. Hiljaista on. Laitat jo
hyvissä ajoin ennakkoon kaivamasi avaimen, ettei hän vaan kuulisi kilistelyä liian aikaisin, lukkoon. Avainta kääntäessä
kuulet tuon niin tutun hännän napsuttelun mattoa vasten. Käännät avainta lisää,

nyt häntää hakataan jo seinään ja ovea yritetään avata myös sisäpuolelta. Seuraavaksi ovi lävähtää apposen selälleen niin että
karmeista rappaus vaan varisee. Tuo rakkauspakkaus 34 kiloa hyppää sinua vasten
ja yrittää pestä samalla päivän pölyt naamaltasi. Asuntomme pohjaratkaisu mahdollistaa juoksun eteisestä olohuoneeseen,
sieltä keittiöön ja takaisin eteiseen. Tämän reitin kun ruskea dobermanni parasta vauhtia ylläpitäen kiertää 3–5 kertaa,
on matot vaihdettu huoneesta toiseen ja
isoimmat villakoirat peloteltu sohvan alle.
Tarkistat että sohva, tuo puolisosi hankkima arvohuonekalu, on ehjä. Eteisessä on
kasa päällystakkeja ja kenkiä, siihen on
tehty pesä. Puisia henkareita on hiukan silputtu kasan päälle. Ei haittaa, Ikeasta saa
noita edullisesti lisää.
Mutta nyt on oikeastaan kiire, tänään on
hakuryhmän treenit ja sieltä ei sovi myöhästyä. Maastokelpoiset tamineet päälle ja
palkat valmiiksi. Kerran puhuin eräälle, ei
koiraharrastajalle, palkoista. Hän ihmetteli että kuinka usein meidän firmassa oikein
noita palkkoja lasketaan. En sitten viitsinyt
oikaista häntä. Ortex on varmaan tehnyt
miljoonia ihan koira harrastajien kustannuksella. Kuten myös Snellmann, parempaa maksamakkaraa palkaksi kun saa hakea, nakeista puhumattakaan.
Rönttösvaatteiden päälle, eihän kunnon
harrastajalla muunlaisia taida ollakaan,
heität vielä treeniliivin. Vaimo on joskus
huomauttanut, että eteisessä tuoksuu omituiselta. Ja josko sitä liiviä voisi edes joskus pestäkin. Ei voi. Sehän pilaisi kaiken
vaivalla rakennetun koira-ohjaaja suhteen.
Kerran pesin. Meni tottikset ihan pipariksi. Hakutreeneissä voit varautua ihan mihin vaan. Jokaisen ohjaajan toivomukset,
kun ovat kovin erilaisia. Joku haluaa, että

ollaan hiljaa kun koira tulee ja aloittaa ilmaisun. Toisille taas pitää elehtiä ja tehdä mitä ihmeellisimpiä temppuja. Teatterikoulun improvisaatiokurssit ovat hyvä
paikka hankkia maalimiestaitoja.
Näistä kaikista olen siis jäänyt nyt ilman.
Luulisi että noissa olisi riittävästi syitä olla
hankkimatta enää ikinä koiraa. Täytyy olla ilmeisesti hiukan hullu, että haluaa moisen olennon rytmittämään elämäänsä. Toisaalta... Illalla kun päivän kiireet on takana,
käpertyy koirasi jalkoihisi lämmittämään
varpaitasi. Katsot koiraasi ja nuo ruskeat
silmät katsovat takaisin. Näet niissä vilpittömän rakkauden, kiintymyksen ja uskollisuuden. Ne kiittävät sinua yhdessä vietetyistä hetkistä ja antavat anteeksi virheesi.
Kiitoksia Tara näistä seitsemästä vuodesta ja jaetuista onnen hetkistä, jaetuista
eväistä puhumattakaan.
Petri Valkonen
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Leikityspäivä

19.6.2021

Leikityspäivässä katsottiin koiran kykyä leikkiä vieraan kanssa sekä saalisviettiä. Leikityksen
jälkeen maalimies antoi lyhyen suullisen arvioin koirasta, sekä ohjaajalle vinkkejä oman
koiran motivointiin ja palkkaukseen. Kouluttajana toimi Kari Rantanen.
Kuvat: Jonna Hörkkä
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Merkkipäiviä

Lämpimät onnittelut!
80 vuotta
Vilenius Marja-Leena
75 vuotta
Lustman Kaija
Tuovinen Ritva
Nyqvist Ritva
70 vuotta
Maaranen Eija
60 vuotta
Luhtala Leena
Koli Jari
Vellonen Niina
50 vuotta
Brusila Nina
Talja Taru
Meller Anna
Saarinen Jutta

Tervetuloa mukaan
toimintaan uudet jäsenet!
Kankaanpää Mikko
Kankaanpää Susanna
Kinnunen Virpi
Niskanen Eeva
Suonperä Jani
Tikkanen Pinja
Aarni Marjukka
Malinen Anton
Winberg Tuula
Anna Oinas
Sami Sairanen
Alanko Salli
Danilotschkin Nina
Grönroos Jaana

Hippi Anne
Hokkanen Anne
Hämäläinen Lotta
Jõela Anniki
Ketonen Päivi
Lehtinen Mari
Niemistö Charlotta
Noro Mirkka
Saranpää Anne
Taimela Ilona
Uusimaa Irma
Viitanen Meril
Vilonen Anne
© Satu Eskelinen
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Tottelevaisuuskoulutukset 2021
Ohjatut tottelevaisuuskoulutukset aloitettiin Viilarissa elokuussa ja jatkuvat
18.11.2021 saakka. Koulutusajankohta on sama kuin aikaisemminkin, torstaina
klo 19–21. Pennut kokoontuvat klo 19 ja isommat klo 19.30. Ikärajaa ei ole, voit
valita itsellesi sopivan ryhmän. Penturyhmään voi tulla, kun pentu on saanut
vaaditut rokotukset. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita.
Seuraa Facebook-seinältämme ja nettisivuiltamme tarkempia tietoja Viilarin
koulutuksista sekä Talin kentän tapahtumista.

Vapaaharjoitteluvuorot 2021
Yhdistyksellämme on vuodelle 2021 varattuna seuraavat kenttävuorot:
Talin huipun koulutuskenttä:
keskiviikkona klo 19–21
lauantaina klo 11–15
Viilarin kenttä:
torstaina klo 19–21
sunnuntaina klo 13–15
Vuorot ovat tarkoitettu HPH:n jäsenten tottelevaisuustreeneihin. Kentällä mahdollisesti
oleville koiranulkoiluttajille ja muille kuin yhdistyksemme jäsenille voi ystävällisesti kertoa,
että kenttä on varattu yhdistyksemme käyttöön. Viilarin kentällä varaukseen kuuluvat
molemmat kentät. Jos kentällä on yhdistyksemme järjestämää koulutusta, itsenäiseen
treenaamiseen koulutusten aikana tulee kysyä kouluttajan lupa.
Terveisin
Pirjo Ojala-Laine

UUTTA UUTTA
Sivulle!-lehteen löytyy jatkossa linkki seuran nettisivuilta https://www.hphry.fi/.
Korona on kurittanut myös tätä seuraamme. Tulopuoli on kaventunut. Ei ole ollut
näyttelyitä eikä muitakaan tapahtumia, joissa voisimme kartuttaa kassaamme. Lehden
paino- ja lähetyskulut ovat suurimpia menoeriä seuralle. Lukemalla lehden linkin
kautta, säästämme rahaa. Tämä voisi olla myös ympäristöteko eli ei tule paperijätettä.
Jos välttämättä haluat lehden postilaatikkoosi, ilmoita sähköpostiin kysely@hphry.fi
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HELSINGIN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY
Saarenkatu 6–8 B 59
00550 HELSINKI

HALLITUS 2021
Puheenjohtaja
Pienryhmät,
koulutukset Viilari
ja Tali

Pirjo Ojala-Laine
040 729 2883
Kontiotie 25 C 1
01450 VANTAA
pj@hphry.fi
tapahtumat@hphry.fi
pienryhmat@hphry.fi

Varapuheenjohtaja Niko Takala
Lastenvedot
vpj@hphry.fi
vedot@hphry.fi
jalki@hphry.fi
Lehti,
Irene Haarlaa
historiatoimikunta, lehti@hphry.fi
tapahtumat
tapahtumat@hphry.fi
Leiri,
Petri Valkonen
historiatoimikunta, leiri@hphry.fi
lehti
Lastenvedot,
tapahtumat

Jukka Puhakka
vedot@hphry.fi

Lastenvedot, leiri

Paul Solovjev
vedot@hphry.fi
leiri@hphry.fi

Näyttelyt,
tapahtumat

Pia Nyberg
tapahtumat@hphry.fi
Suvi Alèn
tapahtumat@hphry.fi

WWW, facebook,

Mervi Lindström
webmaster@hphry.fi

MUUT TOIMIHENKILÖT
Sihteeri
Tarja Juvonen
0408650202
Vilhonkalliontie 5
01200 Vantaa
sihteeri@hphry.fi
Jäsenasiat

Jouko Suhonen
0400409174
jasen@hphry.fi

Rahastonhoitaja
Talous

Satu Eskelinen
talous@hphry.fi

Toiminnantarkastajat

Erja Losio		
Katri Rissanen

KOULUTUKSET JA MAASTOLAJIT
Koulutukset/
Pirjo Ojala-Laine
Tali ja Viilari
		
Pienryhmät
Pirjo Ojala-Laine
(tottelevaisuus, jälki)
			
Haku, Jälki, EK
Niko Takala		
		

				

Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta:
Jouko Suhonen
Haikarapolku 9
0145 VANTAA

