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Osoitteenmuutokset kirjallisesti Postista
saatavalla osoitteenmuutos-kortilla,
tai s-postilla jäsenasioita hoitavalle
Petri Valkoselle: jasen@hphry.fi. Muut
yhteystiedot takakannen sisäpuolella. Ota
yhteys Petriin myös silloin, kun lehti on
jäänyt tulematta.
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YLEISIÄ TIETOJA:
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Saarenkatu 6–8 B 59, 00550 HELSINKI
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FI20 2305 1800 0115 42
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• HPH:n jäsenryhmä (jäsenistön oma
harrastusryhmä)
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Talvi on tänä vuonna oikein kunnon talvi,
lunta on tullut riittävästi. Päivät pitenevät
vauhdilla ja talitiaisten sekä tikkojen kevätkonsertit ovat alkaneet. Ja koronarajoituksia ollaan purkamassa, joten parempaan
päin mennään.
Yhdistyksemme uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin tammikuussa. Hallituksen tehtäväjako ja yhteystiedot
löytyvät toisaalta lehdestä. Pitkäaikainen
jäsensihteerimme Jouko Suhonen on ilmoittanut jättävänsä tehtävät, joten uusi jäsensihteeri on haussa (ja ehkä jo tiedossakin). Minä en muista ”aikaa ennen Joukoa”,
hieman on totuttelemista uuteen tilanteeseen.
Toimintamme vuonna 2022 tulee olemaan perinteistä. Järjestämme koulutuksia,
leirejä, kokeita, luonnetestejä, lastenvetoja ja näyttelyitä. Ohjattuja tottelevaisuuskoulutuksia jatketaan Viilarissa, todennäköisesti huhtikuussa, kunhan kelit sallivat.
Talin koulutuksista tiedotetaan myöhemmin. Tulossa on ainakin arkitottelevaisuuskurssi. Lisäksi suunnitteilla on leikityspäivä sekä rallytokoa. Kevätleiri järjestetään
29.4.–1.5.2022 Västankvarnissa, Inkoossa. Pienryhmiä tulee ainakin jäljelle ja jos
osallistujia löytyy, myös BH-ryhmä järjestetään. Pienryhmistä löytyy tietoa toisaalta lehdestä. Olemme mukana HSKP:n pkjaoston porukassa Tuomarinkartanossa RC
Show 2022 näyttelytalkoissa 14.–15.5.2022.
Ja ”oma” näyttelymme, Helsingin Kesänäyttely 2022, pidetään 16.–17.7.2022 Tuomarinkartanossa. Näyttelyihin tarvitaan talkoolaisia, joten merkitkää päivämäärät
kalenteriin ja tulkaa mukaan!

© Satu Eskelinen

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 30.3.2022 klo 19.00 Malmilla Perho-liiketalousoppilaitoksen tiloissa. Kokouskutsu löytyy lehdestä, esillä ovat
sääntömääräiset asiat. Kokouksen yhteydessä palkitaan Vuoden koira ja lajien parhaat sekä muistetaan koulutusohjaajia.
Maastolupaa emme enää tälle vuodelle ole lunastaneet ns. ”Saarioisten alueelle”. Tämä pitkään käytössämme ollut treenipaikka on jäänyt pahasti ”kaupungin
puristukseen”, eikä se ole enää turvallinen
koiran vapaana tapahtuvaan treenaamiseen. Uutta paikkaa yhdistyksellämme ei
vielä ole, treenimaastojen löytäminen pääkaupunkiseudulta ei ole helppo tehtävä.
Aurinkoista kevättä kaikille!
Pirjo Ojala-Laine
”Polli”
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TOIMITUKSEN TERVEISET
Se on nyt uusi vuosi ja uudet tuulet. Olen
hypännyt toimittamaan Sivulle!-lehteä tämän vuoden alusta. Uusia harrastajia on
mukana paljon, ja kun itse tulin HPH:n
toimintaan mukaan joitakin vuosia sitten,
olivat pk-lajit minulle entuudestaan tuntematon asia. Siksipä olenkin ottanut vuoden
teemaksi esitellä jokaisessa lehdessä yhden
pk-lajin. Yritän lajien harrastajia haastattelemalla nostaa esiin kustakin lajista eri näkövinkkeleitä, jos vaikka joku saisi kipinän
lähteä uuden harrastuksen pariin.
Muutama sana myös minusta ja koiraharrastuksestani: minulla on kaksi australianpaimenkoiraa. Koirieni kanssa olen
harrastanut pk-tottista, tokoa, agilityä sekä hieman pk-metsäjälkeä. BH-koe on toisen kanssa suoritettu (sekin vasta Pirjon
muutaman vuoden painostuksen jälkeen!),
mutta nuoremman koiran kanssa kokeeseen on vielä matkaa. Vanhempi koirista-
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ni on myös ammattimaisesti koulutettu homekoira. Touhuan koirien kanssa sitä sun
tätä ja siinä välissä ollaan tekemättä juuri
mitään. Enenevässä määrin vietämme aikaa maaseudulla metsissä vaellellen, naapurustoa vahtien ja syksyisin sieniä etsien.
Tehdään tästä kiva ja antoisa koiraharrastusvuosi yhdessä. Ihanaa, että olette toiminnassa mukana!
Terveisin Mervi Lindstöm
PS. Jos sinua kiinnostaa jokin aihe, josta
haluaisit lukea lehdestämme tai vaikka kirjoittaa itse jutun, ole yhteydessä. Kuvamateriaalia meillä on niukasti ja jos arkistoistasi löytyy hyviä kuvia, lähetä toki tänne
– varsinkin kuvat eri pk-lajeista ovat tervetulleita, kuvaajan nimen kera. Saattaa olla, että näet oman kuvasi lehdessämme painettuna.

KOKOUSKUTSU
Kutsumme täten HPH:n jäsenet sääntömääräiseen

KEVÄTKOKOUKSEEN
Keskiviikko 30.3.2022 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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Teksti: Mervi Lindström, kuvat: Anna-Maija Sarva

Lajiesittelyssä HAKU
Hakukoira etsii tietyllä alueella maastoon
piiloutuneita ihmisiä. Etsiminen tapahtuu
ilmavainuisesti seuraamalla alueella ilman
mukana kulkeutuvaa ihmisen hajua. Kun
ihmisen haju on löytynyt, koiran tulee paikallistaa ja löytää piilossa oleva henkilö sekä ilmaista tämä ohjaajalleen. Ilmaisu voi
tapahtua joko haukkuen jäämällä löydetyn
henkilön viereen (ilmaisuhaukku) tai ottamalla kaulassa roikkuva rulla suuhun (rullailmaisu) ja palaamalla ohjaajan luokse,
minkä jälkeen koira johdattaa ohjaajan löydetyn henkilön luokse.
Haun harjoitteluun tarvitaan koulutusryhmä, joka kokoontuu yhdessä kouluttamaan koiria ihmisten etsintään. Jokainen
ryhmän jäsen osallistuu kaikkien ryhmän
koirien koulutukseen, ohjaamalla omaa koiraansa, ja toimimalla toisille maalimiehenä.
Minkä tyyppiselle koiralle haku sopii?
Koiran täytyy tykätä jostakin, millä sen saa
palkattua ja motivoitua (esim. ruoka, lelu, ihmiset). Lisäksi olisi hyvä, että koiralla on omaa halua ja moottoria tehdä asioita
myös muille, kuin omalle ohjaajalle. Osan
asioista toki pystyy koiralle opettamaan,
mutta jos tavoitteet ovat korkealla ja draivia ei koiralla ole, niin korkealle tasolle ei
päästä. Kokeet ja kilpailut eivät kaikilla ole
edes tavoitteena.
Miksi kannattaisi lähteä hakuharrastukseen
mukaan?
Jos omistaa koiran, joka selvästi kaipaa tekemistä ja aktivointia sekä itse tykkää puuhastella koiran kanssa ja on valmis sitoutumaan tähän harrastukseen, niin mukaan
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vaan harrastuksen pariin. Samalla pääsee
tapaamaan samanhenkisiä ihmisiä ja aika
vierähtää mukavasti koukuttavan harrastuksen parissa.
Minkälaiselle koiralle haku ei ole
luonteva laji?
Jos koira on niin vahvasti riistaviettinen,
että sitä ei voi pitää irti, siitä on vaikea kouluttaa hakukoiraa. Aggressiivinen käytös
ihmisiä tai toisia koiria kohtaan on myös
erittäin epätoivottavaa. Töitä joutuu myös
tekemään koiran kanssa, joka varoo tai pelkää vieraita ihmisiä.
Minkä ikäisen koiran kanssa
hakuharrastuksen voi aloittaa?
Konkreettista ikärajaa ei ole. Mukaan on
tullut koiria 8-viikkoisesta pennusta useamman vuoden ikäisiin koiriin. Jos aloittaa
harrastuksen jo iäkkäämmän koiran kanssa – mikä on aivan mahdollista – tavoitteita ei kannata asettaa liian korkealle, varsinkin, jos on halua osallistua kokeisiin ja
kilpailuihin.
Mitkä ovat aloittelijoiden suurimmat
kompastuskivet hakuharrastuksessa?
Haku on joukkuelaji. Haasteena sekä alussa että myöhemmin on yhteisen ajan löytäminen koko ryhmälle. Treeneihin tarvitaan
kokonainen arki-ilta tai puolet vapaapäivästä, sillä hakutreenit voivat kestää matkoineen 4, joskus 5 tuntia. Lisäksi aloittelijat ovat kovin malttamattomia koiran
edistymisen kanssa: usein halutaan ”pikavoittoja” eikä maltti tahdo riittää alun perusteelliseen koulutukseen.

Hakuharrastuksen plussat ja miinukset
Plussat: Hyvä ryhmä, johon haluaa sitoutua ja treeneihin tulee mentyä. Positiivista
on myös se, että ryhmässä on aina mukana joku osaaja, jolta pystyy kysymään ja joka osaa antaa hyviä neuvoja. Lisäksi, jos tavoitteena on osallistuminen kokeisiin, niin
koko ryhmä treenaa yhdessä koiraa.
Miinukset: henkilökemiat eivät toimi ryhmässä, koulutuksellisissa asioissa ei olla samaa mieltä tai maalimies ei toimi, kuten ohjaaja haluaa. Vuorovaikutus ryhmässä voi
olla haaste. On tärkeää, että se toimii. Ohjaajan täytyy tuntea oma koiransa ja opettaa
ryhmäläisiä kouluttamaan omaa koiraa siitä,
miten koira palkkautuu, mistä koira tykkää
ja ei tykkää, mitä oma koira jännittää jne.
Mistä koulutus aloitetaan – ihmisen
etsimisestä vai ilmaisun opettamisesta?
Ihan ensimmäisenä koiralle opetetaan motivaatio eli se, että ihmiset metsässä on tosikiva juttu. Sen jälkeen on eri koulukuntia.
Yleensä aloitetaan etsimisestä. Ilmaisutapaa valitessa on ensin hyvä nähdä, millainen koira on ja mikä ilmaisutapa kullekin
koiralle istuu.
Ilmaisutavoista rullailmaisu on selkeä,
sillä koira joko ilmaisee tai ei. Haukkuilmaisun laadussa voi olla eroja; jotkut koirat haukkuvat tasaisesti ja kuuluvasti, toiset
pitävät taukoja, jotkut taas haukkuvat hiljaa tai vain silloin tällöin, jolloin ilmaisua
on vaikea kuulla.
Osa koirista ei halua olla pitkään etsityn
luona, vaan haluaa palata oman omistajan
luokse. Silloin rullailmaisu voi olla koiralle luonteva. Osa koirista taas ei halua lähteä enää takaisin löydetyn henkilön luokse,
sehän löydettiin jo! Jos koira viihtyy hyvin
maalimiehen luona ja haukkuu mielellään,
koiralle voi sopia haukkuilmaisu paremmin. Haukun vahvistamisessa maalimie-
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hen juuri oikea-aikainen palkkaaminen on
kriittinen tekijä.
Miten voi itse, ihan yksin aloittaa
hakutreeniä – vai kannattaako lainkaan?
Omaan koiraan tutustutaan pennusta asti.
Mistä leluista ja ruoasta koira tykkää? Mikä on omalle koiralle kivaa? Perustreenit ja
koiran perushallinta tehdään itse omassa
arjessa. Koiran pitää olla hallittavissa, sitä
pitää pystyä pitämään irti ja koiraan pitää
voida luottaa. On tärkeää, että koiraa liikutetaan vaihtelevissa maastoissa, jotta sen
motoriikka kehittyy ja koiran pitää osata
säännöstellä vauhtia maaston mukaan.
Mitkä ovat harrastuksen alussa suurimmat
ohjaajan tekemät virheet?
Osa ohjaajista etenee ja vaikeuttaa asioita
liian nopeasti, tai jättää helpot treenit turhan nopeasti pois sen jälkeen, kun koira
vaikuttaa osaavan. Jos pohjatöitä ei ole tehty kunnolla ja perusteellisesti, voi vaikeuttaminen vaikuttaa koiran motivaatioon
niin, että se ei pysy yllä.
Entä mitkä ovat kokeissa aloittelijan
tyypilliset kompastuskivet tai virheet?
Suositeltavaa olisi, että jokainen koiranohjaaja kävisi katsomassa kokeita ennen kuin
itse osallistuu kokeeseen. Hyvä olisi, jos
harrastaja on toiminut joko maalimiehenä tai ratamiehenä ennen omia koekäyntejä. Kokeissa voi käydä myös niin, että koira
on osannut toimia oikein, mutta ohjaaja ei.
Kokeet ovat jännittäviä tilanteita, ja jännittyneessä tilassa ei välttämättä muista tehdä kaikkea kuten pitäisi, siksi olisi hyvä jo
harjoituksissa toimia mahdollisimman kokeenomaisesti. Esimerkiksi koiraan ei saa
koskea koesuorituksen aikana eikä ohjaaja saa mennä keskilinjan ulkopuolelle. Kaikista oleellisinta on, että ei ole oikotietä
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onneen – kannattaa panostaa siihen, että
tekee koulutuksen alusta lähtien perusteet
vahvaksi. Tämä onnistuu vain tekemällä, ei
lukemalla.
Miten päästä hakuharrastukseen mukaan?
Lajiesittelypäivät ovat oiva tapa päästä kokeilemaan lajia sitoutumatta. Jos haluaa
kokeilla pidemmin, kannattaa osallistua
esim. viiden kerran alkeiskurssille, jossa on
viidestä kuuteen henkilöä. Jos ryhmä tuntuu kivalta, osallistujat voivat sopia, että
jatkavat harjoittelua yhdessä omana ryhmänään. Harrastuksen ideaaliryhmäkoko
on viisi.
Olemassa oleviin ryhmiin otetaan mielellään vierailijoita, ja ryhmiin voi päästä
”koeajalle” kokeilemaan lajia. Näin pääsee
testaamaan, tuntuuko laji omalta ja toimiiko ryhmässä henkilökemiat. Joissakin hakuryhmissä katsotaan joka kevät, ketkä
ryhmäläisistä jatkavat, ja jos joku lopettaa,
on mahdollista ottaa uusia jäseniä poistuneiden tilalle.
On hyvä muistaa, että lajin suola on nimenomaan ”ryhmäläiset”, haku on joukkuelaji, jossa yhteisöllisyys on oleellista!
Lajin saloista minua konsultoi Anni Rytkönen,
joka on pitkän linjan hakuharrastaja erilaisilla
koirilla. Hänellä on myös tuomarioikeudet
haku-, etsintä- ja jälkikokeessa.

KEVÄTLEIRI 29.4–1.5.2022
Hph järjestää kevätleirin jäsenilleen 29.4.–1.5.2022
Inkoon Västankvarnissa.
Leirillä on koulutusta metsä- ja peltojäljellä sekä haussa.
Kouluttajat ilmoitetaan myöhemmin.
Metsäjälki- ja hakuryhmään mahtuu kuusi koirakkoa/ryhmä ja peltojäljelle kahdeksan
koirakkoa. Ensisijaisesti ryhmiin otetaan yksi koira/ohjaaja, mutta jos ryhmät jäävät
vajaiksi voidaan mukaan ottaa saman ohjaajan toinen koira lisämaksusta.
Leirin hinta on 140 €. Hinta sisältää majoituksen kahden hengen huoneissa, koulutuksen,
maastojen käytön sekä lauantai-illan saunan. Yhden hengen huoneen hinta on 160 €.
Seuraavat ruokailut sisältyvät leirin hintaan:
• perjantai: iltapala
• lauantai: aamupala, lounas ja iltapala
• sunnuntai: aamupala ja lounas.
Leirille voi osallistua, vaikka koiralla ei olisi aikaisempaa kokemusta lajista.
Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse leiri@hphry.fi.
Kerro ilmoittautumisessa mihin ryhmään haluat osallistua, koiran rotu, kutsumanimi,
ikä ja sukupuoli. Ilmoita myös mahdollinen erityisruokavaliosi.
Ilmoittautumisiin vastataan muutaman päivän sisällä. Tämän jälkeen leiristä
maksetaan 50 € varausmaksu heti, joka vähennetään loppumaksusta.
Ota toki yhteyttä, jos sinulla on jotain kysyttävää leiristä!

Tervetuloa mukaan leirille!
Ystävällisin terveisin
leirivastaavat Paul, Katja ja Jukka

© Katja Korhonen

© Katja Korhonen
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Teksti: Petri Valkonen

Tavoite ja loppupalkka
Koiran omistajan elämä on hyvin jäsenneltyä ja rytmitettyä. Päivärutiinit ovat tarkaan synkronoidut koiran/koirien suolen
toiminnan mukaan. Klo 5.30 aamulenkille, klo 7.00 ruoka, klo 16.00 töistä äkkiä
kotiin ja pissalenkille, laita palkat ja namit
valmiiksi, pakkaa treenikamat. Lähde treeneihin. Klo 21.00 iltaruoka ja klo 21.30 iltalenkki.
Viikkokalenteri täyttyy taas merkinnöistä kuten: maanantai tottisryhmä, tiistai haku, keskiviikko HPH Tali klo 19.00, torstai
SDY Ogeli, perjantai vapaa, lauantai Tali
klo 9.00–13.00, ip. haku tai jälki, sunnuntai höntsäryhmä tai haku. Koiran omistaja
pysähtyy aina miettimään perjantain kohdalla laiminlyökö hän koiraansa, kun ei
ole mitään. Pääsisköhän johonkin agilitytai rallitokoporukkaan? Noseworkikin on
kuulemma kivaa. Tavataan samanmielisiä
ihmisiä treeneissä ja päivitellään, kun joku
joutuu olemaan poissa tottistreeneistä, kun
joutuu tekemään vuorotyötä tai jäämään
ylitöihin. Kyllä eteen pitää olla valmis tekemään uhrauksia.
Surullisten tapahtumien seurauksena
jouduin kesäajaksi koirattomaan tilaan.
Tarkkaan suunnittelemani kalenteri kesän
aktiviteeteistä mureni. Jouduin perumaan
osallistumisen näyttelyyn, hakuleirille, pariin leikityspäivään ja semmariin. Kalenteriin tuli yhtäkkiä tilaa. Päivärutiinitkin
menivät sekaisin, aloin heräillä viikonloppuisin niinkin myöhään kuin yhdeksältä.
Normaalisti koirani olisi raastanut minut
ulos viimeistään seitsemältä. Iltaisin saatoin katsoa telkkarista sen yhdeksältä alka10

van leffan ihan kokonaan alusta asti. Saatoin kokeilla myös niinkin hurjia juttuja
kuin käydä Esplanadin puistossa jäätelöllä.
Ei olisi tullut mieleenkään käydä kahden
dobermannin kanssa moisessa ihmispaljoudessa. Tai ainakin jäätelön syöminen olisi
ollut haastavaa. Todennäköisesti koirat olisivat syöneet sen loppujen lopuksi maasta
sen jälkeen, kun olisivat kierittäneet hihnat jalkojeni ympärille ja kaataneet minut. Aika autuaan kiireetön olo siis kaiken
kaikkiaan.
Parin viikon vetelehtimisen jälkeen huomasin lauantaiaamuna miettiväni sänkyyn
jäämistä ja siitä poistumista vasta maanantaina tai tiistaina. Päätin ryhdistäytyä. Miten sen tekisin? Okei, nyt otetaan sitten
metodit käyttöön. Määritellään tavoite, palastetaan se välitavoitteisiin, sheipataan jne.
jne.
Tavoite: takaisin normielämän rytmiin.
Keinot: koiraharrastus. Kerrankin oli mahdollisuus toteuttaa käänteisenä joku. Hankkisinkin viimeisenä sen vietävän harrastusvälineen eli koiran. Tosin tähän oli syynä
se, että kasvattajalla olisi tulossa mieleinen pentue vasta syksynä. Nyt oli aikaikkuna ja motiivi. Vielä piti palastella tavoite! Ensimmäinen tehtävä oli varata pentu.
Kasvattaja muistutti, että astutus olisi vasta parin viikon päästä, mutta lupasi varata
mustan urospennun (dobermanni tietenkin), jos jotain nyt ylipäänsä mitään tulee.
Pentu check!
Nimi on ollut yleensä se vaikein tehtävä
pennun hankinnassa. Nyt se oli harvinaisen helppoa. Päätettiin, että pennusta tu-

lee Martti, kunhan se nyt vain syntyy ensin. Nimi check!
Treeniryhmät. Onneksi olin jatkanut
käyntiä hakuryhmässäni ilman koiraakin.
Vähän alhaisella vietillä ja moottorilla kuitenkin. Nyt sain uutta virtaa päätöksestä ja
huomasin saavani pientä välipalkkaa toisten koirien leikityksestä. Tunsin myös kehittyväni siitä. Välitavoite: opettele leikittämään koiraa. Yllätyksekseni pääsin
vierailemaan toisissa ryhmissäkin. Taas
uusia koiria, joita leikittää. Tai kuten tapasin sanoa – pelotella. Miehet kun tuntuvat
olevan haaste monelle hakukoiralle.
Nyt kun ei tarvinnut keskittyä omaan
koiraan oli mahdollisuus seurata muita
koiria ja analysoida muitten tekemistä tarkemmin. Sain myös usein tilaisuuden kysyä muiden ohjaajien näkemyksiä tekemisestään ja kuinka tunsi onnistuneensa jne.
Tosin sain myös ihmettelyä osakseni,
kun kävin esimerkiksi seuraamassa tottiksia ilman koiraa. Eräänkin kerran hakuryhmäni tyypit sopivat tapaavansa Viilarissa silloin ja silloin. Sanoin lopuksi, että
nähdään siellä. Sain vastaukseksi hölmistyneen katseen ja kommentin ’Miks sä tulisit sinne eihän sulla ole koiraakaan!’. No
en mennyt sinne sitten häiritsemään. Tuttu
porukka varaili talveksi hallivuoroa ja onnistuin pääsemään mukaan. Tulisihan pentu varmaan jouluksi. Treeniryhmä check!
Kesän aikana sain myös mahdollisuuden käydä kennelpojan ominaisuudessa metsästyskoirakokeessa. Ihan mielenkiintoista toimintaa ja ajettelinkin pitäiskö
hankkia joku veimari tai labbis. No onnek-

si sentään en ihan niin sekasin ollut. Sitten tulikin varmistus, että emä on tiineenä
ja röntgenissä näkyi seitsemän vetoketjua.
Syksyllä päästiin jo ekan kerran katsomaan
Marttia, vielä ei kuitenkaan tiedetty kuka
noista kolmesta uroksesta olisi Martti. Olihan siellä myös ruskeita Marttiinojakin,
mutta onneksi kaikki nartut oli varattu.
Keväällä oli kaikki koiratavarat käyty läpi, peitot ja makuualuset pesty, pallot ja patukat lajiteltu ja risat heitetty pois. Kaikki
pakattu laatikoihin ja viety kellariin. Alkusyksystä tuli aika alkaa valmistaa taloa koiraa varten. Makkarin koiraportti ruuvattiin
takaisin. Autoon asennettiin veräjä takaisin. Koppa pedattiin olohuoneen nurkkaan. Eläinkaupasta tilattiin kaksi 15 kilon
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säkkiä penturuokaa ja pari laatikollista pissa-alusia. Kellarista haettiin laatikot takasin sisään. Ulkoilupuvut, joita oli kertynyt
edellisiltä koirilta, laitettiin kokojärjestykseen odottamaan talven tuiskuja. Ruoka- ja
juomakippoteline kasattiin valmiiksi. Valmistautuminen pennun tuloon, check!
Marraskuussa tuli sitten päivä, jolloin
päästiin hakemaan Martti kotiin. Kasvattajan kanssa yhteistyössä oli valittu meille
sopivin pentu, joka oli sitten viikon aikana kasvanut veljistään ohi, ollen luovutusaikaan isoin pentueesta. Ja myös ahnein.
Pentu kotona, check!
Heti seuraavaksi päiväksi oli sovittu kavereitten kanssa, että mennään vähän hakuilemaan... Martti oli aivan loistavan rohkea ja antoi penturakkauttaan jokaiselle
maalimiehelle. (Onnen) Kyyneleet silmissä
ajettiin kotiinpäin... etsimään laastaria nenään. Loppupalkka CHECK!
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Uudet jäsenet:

Syntymäpäivät:

Eloranta Sami
Hedkrok Nina
Hipeli Mia
Hult Tuija
Janatuinen Sari
Kerko Harri
Korhonen Iina
Korhonen Jonna
Koskinen Elisa
Lankila Riikka
Oinas Anna
Ollila Jenni

Haavikko Raimo 95 v
Mattsson Lemmitty 95 v
Joutjärvi Jatta 75 v
Koljonen Ulla 75 v
Vuoristo Kari 75 v
Örn Markku 75 v
Veltheim Olli 70 v
Wittfooth Marianne 70 v
Salonen Katri 60 v
Vanninen Laura 50 v

Pallonperä Martti
Paula Miettinen
Päiväkumpu Anne
Räisänen Julia
Saarento Elina
Sainomaa Heta
Selander Joakim
Suomi Tapio
Suomi Ulla
Söderström Merja
Väätäinen Jasmin

Lämpimät
onnittelut!

Tapahtumakalenteri 2022
maaliskuu
Sääntömääräinen kevätkokous 30.3. klo 19.00. Kutsu tässä lehdessä.
maaliskuu–huhtikuu
Ohjatut koulutukset alkavat Viilarin kentällä torstai-iltaisin, kun kenttä on sulanut.
huhtikuu-toukokuu
29.4.–1.5. Kevätleiri, Västankvarn Gård, Inkoo
toukokuu
14.–15.5. Royal Canin show 2022
heinäkuu
16.–17.7. Kaikkien rotujen näyttely yhdessä tuttujen kumppaniyhdistysten kanssa.
Kalenteriin on koottu nyt tiedossa olevat tapahtumat. Sivulle!-lehti ilmestyy neljä
kertaa vuodessa, joten kannattaa seurata HPH ry:n nettisivuja (hphry.fi) sekä Helsingin
Palveluskoiraharrastajat ry:n Facebook-sivuja, joissa on lisätietoja tapahtumista ja joissa
ilmoitetaan mahdollisista uusista ajankohtaisista tapahtumista.
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Tottelevaisuuskoulutukset 2022
Ohjatut tottelevaisuuskoulutukset aloitetaan Viilarissa
maalis-huhtikuussa, jos koronarajoitukset ja kentän kunto sallivat.
Koulutusajankohta on sama kuin aikaisemminkin, torstaina klo 19–21.
Seuraa Facebook-seinältämme ja nettisivuiltamme tarkempia tietoja
Viilarin koulutusten aloitusajankohdasta sekä Talin kentän tapahtumista.

Vapaaharjoitteluvuorot 2022
Yhdistyksellämme on vuodelle 2022 varattuna seuraavat kenttävuorot:
Talin huipun koulutuskenttä:
keskiviikkona klo 19–21
lauantaina klo 9–13
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

Pienryhmät 2022
Järjestämme jäsenillemme kevään/kesän aikana pienryhmiä jäljestämisessä ja
mahdollisesti myös BH-ryhmän, jos koronarajoitukset sallivat koulutusten järjestämisen.
Pienryhmät ovat maksullisia (30 €) ja sisältävät viisi koulutuskertaa. Ryhmät kokoontuvat
kullekin kouluttajalle sopivana aikana, joten etukäteen emme voi antaa tiettyä
koulutusaikaa tai päivää.
Pienryhmiin ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen pj@hphry.fi
Ilmoittautuessasi sinun tulee olla yhdistyksen jäsen. Kerro ilmoittautuessasi ainakin
seuraavat tiedot: koiran ikä, koulutustaso, tavoitteet, ohjaajan aikaisempi kokemus.
Terveisin
Pirjo Ojala-Laine
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HELSINGIN PALVELUSKOIRAHARRASTAJAT RY
Saarenkatu 6–8 B 59
00550 HELSINKI

HALLITUS 2022
Puheenjohtaja
Pirjo Ojala-Laine
040 729 2883
Kontiotie 25 C 1,
01450 VANTAA
pj(at)hphry.fi
Varapuheenjohtaja
Niko Takala
vpj(at)hphry.fi
Koulutusvastaava / Viilari
Pirjo Ojala-Laine
Lastenvedot
Paul Solovjev ja
Jukka Puhakka
vedot(at)hphry.fi
Näyttelyt
Pirjo Ojala-Laine ja Pia Nyberg
tapahtumat(at)hphry.fi
Suvi Alén
tapahtumat(at)hphry.fi

Leirit
Katja Korhonen,
Paul Solovjev ja
Jukka Puhakka
leiri(at)hphry.fi
Sivulle!-lehti, www-sivut,
Facebook
Mervi Lindström
lehti(at)hphry.fi,
webmaster(at)hphry.fi
Jäsenasiat
Petri Valkonen
jasen(at)hphry.fi
MUUT TOIMIHENKILÖT
Sihteeri
Tarja Juvonen
040 865 0202
sihteeri(at)hphry.fi
Rahastonhoitaja
Satu Eskelinen
talous(at)hphry.fi
Toiminnantarkastajat
Erja Losio, Katri Rissanen

KOULUTUKSET JA
MAASTOLAJIT
tottelevaisuuskoulutukset
Pirjo Ojala-Laine
Pienryhmät
(tottelevaisuus, jälki)
Pirjo Ojala-Laine
Lajivastaava
(haku, jälki, EK)
Niko Takala

Mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta:
Helsingin Palveluskoiraharrastajat ry
Saarenkatu 6–8 B 59
00550 Helsinki

