
Porvoon pihistreffit 2019 
 
Porvoon pihistreffit järjestetään noin kerran kuukaudessa Porvoonjoen varrella isolla niityllä, 
jossa koirat voivat juosta vapaana. Vuonna 2019 oli yhteensä 12 treffiä. Emäntinä toimii 
pihistytöt Kemppainen ja Helga ja virallinen valephis Iso-Arska (chihu), lauman palvelusväki 
(Emmi Ruth) huolehtii treffien kahvitarjoilusta. 
 
Kesällä jatkettiin suurta suosiota saaneet pihispiknikit. Kahvit, mehut, dentastixit ja 
piknikpöytä on valmiina ja jokainen osallistuja tuo nyyttäriajatuksella jotain yhteiseen 
pöytään. 
 
Jo pitkään perinteeksi muodostunut itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto oli tietenkin 
joulukuun treffien teemana, jolloin myös nautittiin glögistä. 
 
Pihistreffit alkuvuonna 2019 
 
su 6.1. klo 13  

- paikalla parisen kymmenettä pihisihmistä ja n 14 koirulia (tarkka laskeminen täysin 
mahdotonta 😂)  

su 10.2. klo 13  
- Lunta ja vettä riitti 😄💦❄ paikalla reilu kymmenen pihistä ja pihisihmistä  

su 10.3. klo 13  
- paikalla oli lähemmäs 30 ihmistä ja koiria yli 15 (laskutaito ei enää riitä 🙈) 

su 13.4. klo 17  
- paikalla paljon pihisihmisiä ja 12 koirulia: Hupi, Pippu, Urkki, Peppi, Halla, Ilona, Valo, Ilo, 

Keke, Helga, Kemppainen ja Arska 🐶 
 
Kesä 2019 
Pihispknik su 12.5. klo 14 

- paikalla n 15 pihistä ja tuplamäärä ihmisiä 
Pihispknik su 2.6. klo 13 

- paikalla oli n 15-16 koiraa (aivan mahdoton tehtävä laskea niitä 😂🐶🌪) ja 
pihisihmisiä  

Pihispiknik su 18.8. klo 14  
- paikalla noin 15 koirulia ja tuplamäärä ihmisiä 

 
Syksy 2019 
Pihistreffit su 8.9. klo 14  

- paikalla n 8 pihistä ihmisineen ja myös potentiaalisia pihisihmisiä 
Pihistreffit su 6.10. klo 13  

- paikalla n 15 pihistä (ml valepihis Arska) 
Pihistreffit su 3.11. klo 13  

- paikalla 11 koirulia ja n 15 pihisihmistä  
 
Talvi 2019 
Perinteinen tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien Suomen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto 
6.12. klo 13  



- juhlavastaanotolla oli n 13 pihistä mukaanlukien tasavallan ykköspihis adjutantti Arska 
(chihu) 

 
Kinkunsulatustreffit 29.12. klo 13  
Pihisten kinkunsulatustreffit vietettiin ensimmäistä kertaa. Paikalla oli 13 koirulia (monen 
henkilön tarkistuslaskennan tulos), paljon pihisihmisiä ja rotuuntutustujia. 
 
Treffeihin ei käytetty yhdistyksen varoja. 
Järjestäjä ja yhteyshenkilö: Emmi Ruth (pemmin@gmail.com) 
 
Pihistreffit vuonna 2020 
Vuodelle 2020 on suunnitteilla treffejä samalla rytmillä, noin kerran kuukaudessa. Nyt on jo 
pidetty tammikuun treffit. Kesäksi myös ajatuksena järjestää muutamat piknikit ja tietysti 
itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto. 
Yhdistyksen varoja ei tarvita, kahvitarjoilut hoituu myös jatkossa järjestäjän puolesta. 


