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Pon on energinen karvapallo, 
humoristinen älykkö, vauhdikas 
agilitykoira, tempperamen�inen 
tokoilĳa, näy�ävä näy�elykoira, 
reipas palveluskoira, leikkisä ys-
tävä, rento lenkkikaveri ja uskol-
linen perheenjäsen. 

Se on itsenäinen, valpas, utelias 
ja hermorakenteeltaan tasa-
painoinen koira, joka rakastaa 
toimintaa ja elämää ympärillään. 
PON osallistuu mielellään per-
heensä tekemisiin touhuten mu-
kana arkiaskareissa ja yhteisissä 
laatuhetkissä.

Pon on keskikokoinen (40-50 
cm), vahva ja jäntevä koira, jolla 
on pitkä ja runsas turkki sekä 
vapaat, maatavoi�avat liikkeet. 
PON on sekä fyysisesti e�ä 
psyykkisesti sopiva käy�ö-
koiraksi.

Alun perin rotua käyte�iin 
paimenkoirana Puolan alanko-
mailla, mu�a nykyään PON on 
kelpo harrastuskaveri lajiin kuin 
lajiin.

PONin ilme on eloisa ja utelias. 
Rodun omaleimainen erikois-
piirre on leveä hymy, jota koira 
esi�elee etenkin tärkeimmille 
ihmisilleen.
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Hymyillessä PON paljastaa koko 
kauniin hammasrivinsä, eikä 
koiran onnellisesta olotilasta voi 
sillä hetkellä erehtyä.

Karvapeite on PONin tyypillisin 
tunnusmerkki. Koiraa pei�ää 
kau�aaltaan pitkä ja runsas, kar-
keahko ja paksu karva. Kaikki 
värit ja väriyhdistelmät hyväk-
sytään. Hännästäkin löytyy vari-
aatioita aina ihan töpöstä hurjan 
pitkään. 

Turkkia ei trimmata, vaan sään-
nöllinen harjaus ja pesu rii�ävät 
pitämään turkin kunnossa ja 
koiran kauniina. Runsaan turkin 
hoitoon kanna�aa kuitenkin 
varata rii�ävästi aikaa ja kunnol-
liset välineet.

 
Pon on edelleen melko har-
vinainen rotu. Suomessa koiria 
on vuoden 2009 loppuun men-
nessä rekisteröity reilu 600 kap-
pale�a.

Näy�elyissä suomalaiset PONit 
ovat osoi�aneet olevansa maail-
man kovinta kärkeä ja rodusta 
saakin kivan kaverin näy�ely-
kehiin. 

PONit nau�ivat suunna�omasti 
TOKOsta ja agilitystä. Molem-
missa lajeissa rodun edustajat 
ovat myös kilpailleet menes-
tyksekkäästi.

Rodulla on PK-oikeudet eli 
kilpailuoikeus palveluskoira-
kokeissa.

Muita PONien hyväksi havait-
semia harrastuksia ovat muun 
muassa maastohaku ja muut 
pelastuslajit, kaverikoira-toimin-
ta, koiratanssi, uinti ja tietysti 
kaikenmaailman palloleikit.
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MONIPUOLINEN 

MONITOIMIKOIRA Fia, 25: 
”Meidän PON, Into, jaksaa aina hämmästyt-
tää muita coolilla asenteellaan. Koska Into on 
harrastuskoira ja kotikoira, on PONmainen 
rautahermoisuus erinomainen asia. Menimme 
mihin vaan millä vaan kulkuneuvolla, on In-
ton prioritee�ina o�aa rennosti ja saada unta 
kalloon.”
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Nadja, 16:
”Maria on loistava harrastuskoira – aina valmiina 
ja innostunut kaikesta. Olemme kokeilleet useita 
lajeja; agilityä, tokoa, näy�elyitä, jäljestämistä, 
hakua, paimennusta… kaikkea mukavalla me-
nestyksellä! Maria on PON-perheemme ehdoton 
kuningatar sekä paras ystäväni ja ymmärtäjäni!”

”Marek on koko perheen halinalle. Väsymätön 
leikkikaveri, pallopoika ja varsinainen uimamais-
teri.”

”Vimma on vielä vallaton pentu, sydämen- ja 
sohvanvaltaaja, josta odotan reipasta kaveria näyt-
telykehiin ja muihinkin harrastuksiin.”

Frida, 28:
”Yksi elämäni parhaita valin-
toja oli lyödä hyn�yyt yhteen 
pienen, harmaan PON-tytön 
kanssa. Meillä Ter�u huoleh-
tii hellyydestä, huumorista 
ja hauskanpidosta. Tämän 
rodun kanssa ei tylsää päivää 
tule vastaan.”
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Miksi meille tuli PON?

”Humoristinen älykkö” oli 
kuvaus, jolla polski owczarek 
nizinnyä esiteltiin Suomen PON-
kerhon kotisivuilla. Olimme 
pohtineet koiran hankintaa jo 
useamman vuoden. 

Koira olisi meidän ensim-
mäisemme, joten tutustuimme 
laajalti erilaisiin rotuvaihto-
ehtoihin. Halusimme ”koiramai-
sen” koiran, emme turhan pientä 
ro�amaista otusta tai toisaalta 
liian suurta, auton vaihtoa edel-

ly�ävää turjake�a. Alusta asti 
silmäämme mielly�i PONin 
hyväntuulisen karvainen olemus 
ja rodun esi�elyssä meitä miel-
ly�ivät erityisesti rotuun liitetyt 
luonnehdinnat sen älykkyydestä 
ja aktiivisuudesta.

Innokkaasti tutustuimme PON-
kasva�ajien laadukkaisiin 
ne�isivuihin ja etsimme lisää 
tietoa harvinaiselta tuntuvasta 
rodusta. Huomasimme ilok-
semme, e�ä PON on perusterve 
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rotu. Turkkikin vaiku�i helppo-
hoitoiselta. Meillä ei ollut lain-
kaan etukäteistietoa erilaisista 
koiraharrastuksista, mu�a 
ne�isivuilta kävi ilmi, e�ä varsin 
monenlainen harrastustoiminta 
on PONin kanssa mahdollista.
Lopulta uskaltauduimme ot-
tamaan yhtey�ä kasva�ajiin.

Muutaman mutkan kau�a Pörrö 
saapui meille alkukeväästä 
2006. Pian totesimme, e�ä Pör-
rön huumori oli enimmäkseen 
tahatonta ja turkin hoitokin 
erityisesti karvan vaihtumisen 
aikaan kävi työstä. Rotuesi�e-
lystä puu�ui mielestämme myös 
Pörrömme ääre�ömältä tuntuva 
itsepäisyys! 

Lähdimme Pörrön kanssa pentu-
kouluun ja huomasimme välit-
tömästi, miten nopeaoppinen ja 
hyvämuistinen – sekä ahne – se 
oli. Eräällä ystäväperheellämme 
oli myös PONeja ja vähitellen 
innostuimme kokeilemaan niin 
tokoa kuin agilityäkin. Pian 
aloimme mie�iä toisen PONin 
hankkimista harrastuskoiraksi, 
niin e�ä me molemmat voi-
simme harrastaa omien koiri-
emme kanssa täysipainoisesti.

Takku tuli meille loppukesästä 
2007 ja nopeasti huomasimme, 
miten erilaisia PONit voivat 
keskenään olla! Nyt turkinhoito 
olikin helppoa, mu�a huusholli 
taas koki kovia pentuaikana… 

Myöhemmin Takku on osoit-
tautunut todella monipuoliseksi 
harrastuskoiraksi ja pojat ovat 
myös tulleet alusta alkaen kes-
kenään hyvin toimeen. Harrastus 
on laajentunut näy�elyihin ja 
Pörrön kanssa olemme alkaneet 
lisäksi harjoitella jäljestämistä. 
PONimme ovat sopeutuneet 
myös erinomaisesti alkukesästä 
syntyneeseen vauvaamme.

Ja niinhän sitä sanotaan, e�ei 
kahta ilman kolma�a…

Maĳa, Juha ja Ahti Mäki
Pörrö ja Takku



Suomen PON-kerho - Finska PON-klubben ry 
toimii Suomen Seurakoirayhdistyksen alaisena 
Polski Owczarek Nizinny -rotua harrastavana 
yhdistyksenä. PON-kerho järjestää vuosi�ain 
monipuolista ohjelmaa sekä jakaa vertaistukea ja 
tietoa PONien omistajille ja rodun ystäville. Ker-
hon tehtävänä on myös valvoa rodun jalostusta 
ja tehdä rotua ja suomalaisia koiria tunnetuksi 
maailmalla.
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Kiinnostuitko? 
Haluatko tietää lisää?
PON-kasva�ajat, pentuväli�äjämme 
ja PON-kerhon toimĳat vastaavat 
mielellään kysymyksiisi. 

Ota rohkeasti yhtey�ä.

Kasva�ajat ja pentuvälit-
täjien yhteystiedot löydät 
PON-kerhon verkkosivuil-
ta osoi�eessa www.pon.fi.

Tervetuloa tutustumaan mielenkiintoiseen rotuun!

www.pon.fi


