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  Toimihenkilöt 2019
Sanna Lohtari,Hallitus
Olen 36 vuotias nainen Asikkalasta. Ammatiltani 
olen lähihoitaja, teen työtä päihde- ja mielen-
terveyspuolella.

Havannankoiria perheessäni on ollut noin 10 
vuotta. Rotuun tutustuttuani voin sanoa, että se 
oli rakkautta ensisilmäyksellä. Perheessämme 
asustelee tällä hetkellä 5 havannankoiraa. Kasva-
tustyö kiinnostaa jonkin verran,mutta siinä en aio 
hätiköidä.

Koirien kanssa harrastelen näyttelyitä ja sieltä olen 
varmaankin monelle tuttu.
Hallitukseen minut valittiin viime vuonna.

Niina Kettunen-Niemi
Toimin Havannalaiset ry:n hallituksen vara-
puheenjohtajana jo toista kautta. Kasvatan 
havannankoiria, ja ne ovat elämäni suuri ilo. 
Haluan edistää niiden terveyttä niin kasvatta-
jana kuin yhdistystoiminnan suomien mahdol-
lisuuksien kautta.
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Olen Marianne Sundström 
Havannalaiset ry:n hallituksessa ja toimin 
myös jäsensihteerinä.

Perheessämme on ollut koiria vuodesta 1962  alkaen.  ensimmäinen cockerspanelipentue syntyi 1975.  
Cockeripentueita kasvatimme kaksikymmentä.  Kennelnimi naranja meille myönnettin vuonna 1980.

Tiibetinspanieleita meillä on ollut vuodesta 1991 ja pentueita tähän mennessä kaksikymmentäviisi.
Havannankoiriin tutustuimme näyttelyharjoituksissa, joissa näitä ihastuttavia koiria kävi. ensimmäisen 
havannan hankimme vuonna 2009. Havannapentueita on ollut kolme. Havannat ovat valloittaneet 
sydämemme iloisella ja vilkkaalla olemuksellaan ja niinpä nykyisin tipsujemme seassa pyörii neljä 
havannankoiraa  
                                                                                           . 
Hallitukselta odotan hyvää yhteistyökykyä ja toimimista yhdessä jalostoimikunnan kanssa jäsenis- 
tömme sekä havannalaisten parhaaksi. Toivon havannankoirien olevan terveitä, iloisen ja avoimen 
luonteen omaavia myös tulevaisuudessa. 
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Susanna Thomander Tampereelta 
moro! ☺ 
mä jatkan yhdistyksessä hallituksen sihteeri- 
nä ja jalostustoimikunnan puheenjohtajana. 
Havannankoirien kanssa olen touhunnut tähän 
mennessä 30 vuotta 40:stä elinvuodestani. Olen 
kasvattanut muutaman havanna-pentueen ken-
nelnimellä Kwateen. vuosien varrella muidenkin 
rotujen edustajia on elämässäni ollut, mutta aina 
niiden rinnalla on taloudesta löytynyt enemmän tai 
vähemmän myös noita havannalaisia.Tällä het-
kellä sohvaani valtaavat havannankoira Lucy 11v. 
ja ranskanbulldoggi nöpö 7v. Tulevaisuudessa 
jaloissa pyörii myös toinen havannalainen.

Työkseni trimmaan koiria eli elämästäni ei koiria 
ja varsinkaan niiden karvoja puutu. Tältä toimi-
kaudelta toivon erityisesti jäsenistön aktivoitumista 
erilaisten tapahtumien järjestämisessä. monesti 
rivijäsenillä tuntuu olevan se kuva, että me toi- 
mihenkilöt olemme ainoita, jotka voivat järjestää 
tapahtumia, mutta niinhän asia ei ole. Jos siis olisit 
kiinnostunut järjestämään luonnetestiä, erikois-
näyttelyä, luentoa tms. omalla seudullasi, niin ole 
rohkeasti yhteydessä! Yhdistys on vain niin aktii- 
vinen ja toimiva, kuin sen jäsenistö on! ☺ 
nähdään tapahtumissa ja näyttelyissä ja aina 
saapi tulla nykäsemään hiasta ja laittaa viestiä/
mailia.

Olen Nonne (Yvonne) Lundell-Laitinen, 52 vuotias, suomenruotsalainen, kolmen aikuisen 
pojan äiti. Asun espoon Tillinmäessä, lennän työkseni ja rakastan uutta havannankoiraharrastustani. 
Perheessämme on yhteensä neljä havannaa, kaksi kolmevuotiasta narttua (Caffe ja Choco) sekä kaksi 
neljäkuukautista tyttöpentua (Mocca ja Blanca).

Saadessani elämäni ensimmäisen koiran kolme vuotta sitten, mielessäni oli pelkkä seurakoira ja per-
heenjäsen. Toisin kuitenkin kävi! Aloitin kasvatustyöni lokakuussa 2018, jolloin nocachos kennelin en-
simmäinen pentue näki päivänvalon. Kasvatustani on jonkin verran kyseenalaistettu, koska koirani eivät 
ole osallistuneet näyttelyihin. Kasvattajana ja jalostustoimikunnan jäsenenä minulle on ensisijaisen 
tärkeää edistää ja ylläpitää rodun ihanaa luonnetta, terveyttä ja ulkomuotoa. näyttelyt ovat henkilökoh-
taisesti minulle toissijainen asia, koska koen, että jalostusmielessä tittelit eivät periydy. Aikuiset havani 
ovat lyhyessä turkissa, mutta haluan vielä pentujen myötä kokea sen, mitä ”pitkässä turkissa” pitäminen 
on. Tulevaisuudessa olen myös suunnitellut kehässä käyntiä, lähinnä kokemuksen vuoksi, joten siellä tai 
sen laidalla mitä todennäköisimmin tavataan!
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min första kontakt med rasen Bichon Havanaise 
var på världs utställningen 1985 i Amsterdam. det 
var då jag bestämmde mig för att jag ville äga en 
havanna. Och så började utforskningen så små-
ningen att reda ut vem som uppfödde upp havan-
nas i europa. Och jag har alltid varit väldigt noga 
med att först ta reda på rasen och dess standard. 
Blev medlem i the Havanese Club of America och 
fick tidningen Havanese Hotline plus Club des 
Bichons et des Petits Chiens Lions för att få ut så 
mkt som möjligt av rasen. Så började sökandet 
som tog många år innan jag fann det jag ville ha. 
Förren det, reste jag utrikes och på världs utställ-
ningen i Köpenhamn 1989 stötte jag på kennel 
Macho`s havannas. (Macho´s Toddys son bl.a.) Nå 
jag bestämmde mig för att köpa mina havannas 
från kennel van het vogelpark, Belgien. min första 
havanna kom våren 1990 Octavia empress van het 
Vogelpark, samma år, fick jag även möjligheten att 
få Odine van het vogelpark, som jag först 

registerade år 1992, när hon fick sitt sista CACIB, prick ett år och en dag, så att hon kunde bli Internation-
al champion. Så det var därifrån det hela började år 1985 och har sen dess fortsatt. För tillfället äger jag 
två havannas: INT UCH Cemilla Belinda “ Florinne “ och INT & NORD UCH Cemilla Cara Caprina “ Sofia “ 
plus mina andra fyrbenta vänner. Collie är min huvudras som jag haft i c. 40 år. 

Havanna är en härlig ras, men de sista åren har tyvärr inte glatt mig, utan som gjort mig orolig för rasens 
framtid, speciellt bl.a. inom Hd- och ryggstatestiken. Och det är därför som jag har tagit det som min 
uppgift att försöker på något vis nå havannafolket och att på mitt bästa sätt få dem att förstå att det är nu 
som det måste göras ngt åt saken. Har tidigare suttit i avelsrådet både i havannas och SCY. mvh 
Rose-Marie Martelin Jalostustoimikunnan jäsen

Olen Kirsti Koivu ja kennelnimen visakoivun 
olen saanut vuonna 1973. ensimmäinen havan-
nankoirapentueeni on syntynyt alkuvuodesta 1990. 
Siitä lähtien tämä ihastuttava rotu on ollut lähellä 
sydäntäni. ensimmäinen rotuni oli shih tzu, toinen 
basenji ja kolmas cavalieri. nämä muut rodut ovat 
pikkuhiljaa tippuneet pois, mutta havannankoira 
jäi, eikä meillä muita koiria enää ole kotona, kun 
viimeinen cavalieri lähti sateenkaarelle muutama 
vuosi sitten.

Olemme mieheni kanssa yhdessä kasvattaneet 
keskimäärin kolme pentuetta vuodessa ja yhdessä 
pyrimme säilyttämään rodun kaikki hyvät omi-
naisuudet mahdollisimman tarkasti. Siinä olemme 
myös onnistuneet melko hyvin, joskin työtä täytyy 
tehdä koko ajan, että pysyy tavoitteissaan. minulla 
on vuolasvirta palkinto havannankoirien kasvatuk-
sesta sekä SuKoKan kasvattajapalkinto.

Olen ollut Havannalaiset ry.:n toiminnassa mukana 
enemmän ja vähemmän yhdistyksen perustami-
sesta lähtien ja toivon, että minulla on vielä jotakin 
annettavaa tässä työssä havannankoiran hyväksi.
Olen nyt sekä hallituksessa että jalostustoimi-
kunnassa
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Tuula Suni, jalostustoimikunta.
Asumme omakotitalossa paikkakunnalla
Pulp (Lappeenranta). Havannankoiria minulla
on ollut vuodesta 1991. Havannapentueita
vuosien varrella useita on syntynyt,
ensin yhteistyössä Aleksandrian kennelin
kanssa ja sitten omalla Suzuida’s kennelnimellä 
mieheni Juha Sunin kanssa. Havannalaisia nyt on 
kotona kolme kappaletta ja sijoituksessa 5 kpl.

Havannarodun terveys ja luonneominaisuudet ovat
mielestäni tärkeinpiä asioita, joihin on kiinnitettävä
huomiota. Haluan myös luoda yhteishenkeä yh-
distysten jäsenten välillä ja omalta osalta sitä myös
toteuttaa pitämällä yhteisiä kokoontumisia oman
lähialueen havannanomistajille.

Harjoittelen myös Havannaputiikin ylläpitoa, joten
ottakaa minuun yhteyttä kaikessa siihen liittyvissä
ehdotuksissa ja asioissa.

Havahtukaa kaikki havannojen hyväksi tapahtu-
vaan toimintaan!

moikka! 
Olen Anni Sillanpää, havanna harrastaja/
kasvattaja Kangasalta. Kotoa löytyy kaksi 
havannankoiraa, Tilda (Jatakabi’s Hot High-
flyer) ja tyttärensä Maisa (Wilderness Always 
Hot). Kasvatan yhdessä äitini Kristiinan kanssa 
pienimuotoisesti Wilderness-kennelnimellä. Tällä 
hetkellä meillä on kaksi pentuetta, nuoremmat 
juuri maailmalle lähteneet. Harrastuksena meillä 
on näyttelyt, joista meidät usein bongaa. Lisäksi 
maisan kanssa tulee käytyä agilityssa.

Havannakoirien parissa olen ollut n. 12 vuotta, 
joista viimeiset 4 vuotta jalostustoimikunnassa 
ja vuoden hallituksessa. minulle terveysasiat 
ovat erittäin tärkeitä ja omassa kasvatukses-
sakin se on tärkeintä yhdessä hyvän luonteen 
säilyttämisen kanssa. mielestäni avoimuus on 
erittäin tärkeässä roolissa rodun tulevaisuuden 
kannalta ja kannustankin kaikkia kertomaan 
avoimesti oman koiransa asioista!
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Hei olen Tanja Mäkipää Pirkanmaalta, vuo-
den vanha jalostustoimikunnan jäsen. Asun mie-
heni ja havannalauman kanssa Akaassa. Lapset 
asuvat jo omillaan. Koiraharrastus on ollut lähellä 
sydäntäni aina lapsesta asti ja muitakin rotuja on 
tullut harrastettua nuoruudessa. Havannalaiset 
tulivat valloittamaan perheemme v. 2006 ja se oli 
sitten menoa. nicolen-kennelnimen sain jo v. 1991. 
muutama tipsupentue on ollut nuorempana ja reilut 
10 vuotta sitten syntyi ensimmäinen havannapen-
tue. minua kiinnostaa kaikenlainen tekeminen koi-
rien kanssa, liikkuminen luonnossa ja  koiranäyt-
telyt. Terveysasiat ovat tärkeitä minulle.

Heippa, olen Noora Kela Kainuusta. Havo-
jen kanssa on tullut pyörittyä enemmän ja 
vähemmän 12 vuoden ajan ja omistuksessani 
on tällä hetkellä 6 havannankoiraa. Olen myös 
haaveiden toteutuessa tuleva kasvattaja. 

Koiraharrastuksessani minulle on tärkeää ilon 
kautta tekeminen. Havan elämänilo ja on-
nellisuus täytyy näkyä minulle päivittäisissä 
hetkissä niin kotona kuin “kylilläkin”. Koirien 
terveys, luonne ja rodunomaisuus on mielestäni 
kaiken lähtökohta. Olen iloinen kunniasta päästä 
mukaan hallitukseen ja toivon, että voin näin 
kantaa oman korteni kekoon ihanan rotumme 
eduksi.

Olen Riina Kirmanen, asun Lahdessa 
ja minulla on neljä havannankoiraa. Kolmen 
kanssa käyn näyttelyissä ja neljäs harrastaa 
agilityä ja käy uimassa. 

Työskentelen  Lahden eläinlääkäriasemalla 
klinikkaeläinhoitajana, erityisesti hampaiden ja 
ortopedian parissa.

Havannankoirien terveys ja sen edistäminen on 
lähellä sydäntäni. Toimin yhdistyksessä hal-
lituksessa rahastonhoitajana ja jalostustoi-
mikunnassa

Ystävällisin terveisin 
Riina ja havannankoirat Bella, Jubi, Becky ja 
irmeli
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Hei kaikille! Olen Anna-Miia Liimatta, ja 
nyt neljättä vuotta mukana Havannalaiset ry:n 
toimihenkilönä. ensimmäiset kaksi vuotta toimin 
hallituksen jäsenenä sekä taloudenhoitaja-jäsen-
sihteerinä. nyt vuorostaan käynnistyy toinen vuosi 
hallituksen puheenjohtajan roolissa. nämä vuo-
det ovat olleet mielenkiintoisia ja opettavaisia. 

Asun perheeni kanssa Keski-uudellamaalla, nur-
mijärvellä. Perheeseeni kuuluu mieheni ja kolme 
kouluikäistä lastamme sekä kaksi havannaa, nelli 
ja isla. Koirieni kanssa käyn näyttelyissä muu-
tamia kertoja vuodessa, tosin kävisin mielelläni 
enemmänkin, jos vain aikani riittäisi. Perheeni 
ja työni lisäksi osansa näistä vuorokauden tun-
neista vie iltaopiskelut ja tämä yhdistystoiminta 
sekä tällä hetkellä myös meidän nellin helmikuun 
puolivälissä syntyneet pennut. Kasvattajana olen 
vielä tuore tapaus, nyt syntynyt pentue on vasta 
toinen pentueeni.

Henna Koivisto, jalostustoimikunta
Olen Henna Koivisto ja olen toiminut rotuyhdistyk-
sen jalostussihteerinä loppuvuodesta 2016 al-
kaen aina tämän toimikauteen asti. nyt luovuin 
tehtävästä omien kiireiden vuoksi. Lisäksi toimin 
harrastelajien vastaavana (toko, rallytoko, agility).

Rakkaus tätä rotua kohtaan syttyi vajaa 7vuotta 
sitten, kun ensimmäinen havannankoira
saapui taloon puolivahingossa. en ole kuitenkaan
hetkeäkään katunut, että juuri tämän rodun pariin
päädyin.

Tällä hetkellä kotona asustaa kaksi havannan-
koiraurosta, joiden pääasiallinen tehtävä on olla
juurikin niitä huolettomia maalaisserkkuja - maalla
kun asumme. vuosien mittaan harrastuksiimme
on kuulunut näyttelyiden lisäksi myös toko, rally-
toko ja agility. Olemmepa omaksi iloksi jälkeäkin
joskus treenannut. Rotuyhdistyksessä toimiessani
haluan olla edistämässä ennenkaikkea rodun
oikean ulkomuodon, terveyden ja hyvän luonteen
säilymistä.


