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Slovakianpaimenkoirayhdistys
-Föreningen slovakiska vallhundar r.y.

Puheenjohtajan palsta

Jäiden tulo pitkäksi venyneen odottelun jälkeen tuntui tänä
vuonna tavallistakin hienommalta. Yht'äkkiä
reittimahdollisuudet arkisilla lenkeillä koirien kanssa
moninkertaistuivat ja välimatkat moneen suuntaan
lyhenivät. Ei tarvitsekaan enää välttämättä lähteä
käpsyttelemään pitkän matkaa sitä ainoaa mahdollista tietä
ennen ensimmäistäkään risteystä. Järven jäällä oikaisten,
joko vasemmalle, suoraan tai oikealle, avautuvat jäätalven
ajaksi lukuisat uudet lenkkireitit. Vaikka hiihtäenkin
vaihteeksi. Eikä ulkoilureittien laajentamiseen onneksi
tarvita edes niitä vesistöjä. Talven pakastamat pellot ja
niityt kutsuvat yhtä lailla oikaisemaan ja katselemaan
tuttuja maisemia uudesta näkövinkkelistä. Eläköön Suomen
jokamiehenoikeudet!
Yhdistyksen toiminnan pystyssä pysymisessä ja
kehittämisessä on hienoa, että on olemassa se tuttu ja
turvallinen vakiotie, Perinteet, isolla peellä. Jos joka vuosi
pitäisi keksiä homma alusta uudelleen, voimavarat
hupenisivat todennäköisesti aika äkkiä. Parhaat perinteet
asiassa kuin asiassa ovat niitä vuosien ja vuosikymmenten
saatossa koeteltuja, hengissä säilyneitä ja paikkansa
ansainneita. Meidän yhdistyksessämme tällainen selviytyjä,
”The Perinne”, on, rohkenen väittää muidenkin kuin
allekirjoittaneen mielestä, Kesäpäivät. Viime vuosien
nousuun lähteneiden kävijämäärien mukaan Kesäpäivillä on
tilausta. Niitä odotetaan ja paikalle lähdetään kauempaakin.
Ei kun kalenteriin merkkiä tulevan heinäkuun viikonlopulle,
11.-12.7., paikkana Jaala, ja lämpimästi tervetuloa mukaan!
Uusia reittejä ja suuntia tuomaan virkistystä
yhdistystoimintaan? Kyllä, uusille ideoille on
yhdistystoiminnassa niin ikään tilausta. Kaavoihin
kangistunutta ei sitä paitsi perinteiden vaalimisenkaan
tarvitse todellakaan olla. Esimerkiksi Kesäpäiville on tällä

hetkellä valmiina aika ja paikka, mutta päivien sisällön
puolesta paljon on vielä avoinna. Mukaan vaan ideoimaan,
ehdottamaan ja toteuttamaan! Pienikin talkooapu otetaan
ilolla vastaan niin kesäpäivien kyhäämisessä kuin
muutenkin yhdistyksen toiminnassa. Ilmoittele itsestäsi
hallitukselle, kesäpäivien kyseessä ollessa mielellään
suoraan kesäpäivävastaavalle Raija Aarnikoivulle.
Meidän cuvac-lehden perinteellä menee tällä haavaa
epävakaisemmin. Lehdelle ei ole toistaiseksi löytynyt
kokoajaa/päätoimittajaa. Jos lehden halutaan pysyvän
voimissaan, tarvittaisiin nyt pikaisesti yksi ihminen
tehtävään tarttumaan. Mistä löytäisimme hänet? Sinut?
Aika näyttää myös, onko lehti nykyisellä neljä kertaa
vuodessa ilmestyvällä tahdilla mahdollinen vai onko
perinteen aika muuttua. Otamme vastaan kaikenkarvaisia
juttuja ja kuvia. Niin kauan on lehteä kuin on juttuja...ja se
joka jutut lehdeksi taitaa koostaa.
Pidetään taas tänä vuonna cuvacien lippua korkealla:
innostuksen ja kiinnostuksen herättäjäksi myös uusille
rodusta kiinnostuneille ja mahdollisille tuleville cuvacin
omistajille ja kasvattajille. Rotu ja yhdistys tarvitsee
ihmisiä, uusiakin! Kampanjoimme tänä vuonna muun
muassa sen puolesta, että Kesäpäiville, missä rodun
yksilöitä on nähtävissä enemmän kuin missään muualla
Suomessa, voisivat löytää tiensä myös ne ihmiset, jotka
ehkä harkitsevat rotua. Viekää siis ihmeessä viestiä
eteenpäin tuttavillenne ja karvaisen lenkkikaverisi
ihastelijoille, että kesäpäivien hulinoihin saa ilman muuta
tulla menoa seurailemaan ja rodusta kyselemään myös ei
yhdistyksen jäsenet.

Lumen ja kevätauringon valaisemaa talventaitosta kaikille!

Satu

Kesäpäivät 2014
Kesäpäivät 2014 vietetään 12-13.7.2014 Kestikartano Aurantolassa, Jaalassa.
Kesäpäivänäyttely on lauantaina 12.7.2014 ja tuomariksi olemme saaneet Veli-Pekka Kumpumäen.
Kesäpäivä ohjelma muilta osin ilmestyy yhdistyksen sivuille ja on kokonaisuudessaan Meidän Cuvac-lehdessä 2/14.
Kesäpäivien viettopaikka Kestikartano Aurantola

Majoitus
Huone 2 hlöä
70 € / vrk
Huone 1 hlö
50 € / vrk

(ei koiria)
(ei koiria)

Mökki 2 hlöä
65 € / vrk
Aitta 1-2 hlöä
15 € / hlö / vrk

Mökki 6-8 hlöä
95 € / vrk
Aitta 7 1-2 hlöä
25 € / hlö / vrk

Huonehintaan sisältyy aamiainen, huoneessa varusteina WC ja suihku.
Mökeissä varusteina: sauna, suihku, WC, jääkaappi, mikro, sähköliedet, kahvinkeitin, astiasto, takka, TV, kaksi erillistä makuuparvea (pienessä mökissä yksi), joissa patjat, peitot sekä tyynyt. Mökkihintoihin ei sisälly aamiaista eikä liinavaatteita. Tarvittaessa liinavaatteet 5 € / setti.
Huom. Kun varaatte Aurantolasta majoituksen niin soittakaa tai laittakaa s.postia paikan sivuilla oleva varauskirja ei toimi
tuolla ko. viikonloppuna ennen kuin loput mökit vapautetaan muille ihmisille. Varausta tehdessäsi mainitse että tulet slovakianpaimenkoirayhdistyksen kesäpäiville.
Aurantolan yhteystiedot: puh. 05 386 164

s.posti: 164sharp@aurantola.fi

kotisivut: www.aurantola.fi

Ruokailut
Aamiainen
8 € / hlö
Lounas (seisova pöytä)
13 € / hlö
- salaatti
- lämmin ateria: jauheliha, kana tai kala
- ruokajuomat (maito, vesi, kotikalja)
- leivät ja levitteet
- jälkiruoka ja kahvi

Aamupala ja lounas varaukset kerätään yhdistyksen toimesta.
Varaukset puhelimella 041 543 95 12/ Inga tai
s.postilla inga.pyykko@slovakiancuvac.fi
Varatessa muista ilmoittaa allergioista!

Kesäpäivänäyttely ilmoittaumisia koskevat kyselyt mielummin s.postilla kirsi.leimu@slovakiancuvac.fi tai
p. 0400 994987/Kirsi to ja pe illalla klo 18-20 välisenä aikana.
Ruokailua koskevat kyselyt p. 041 5439512 / Inga tai s.postilla inga.pyykko@slovakiancuvac.fi
Muilta osin kesäpäivien vastuuhenkilönä toimii Raija Aarnikoivu s.posti raija.aarnikoivu@slovakiancuvac.fi tai
p. 050 547 5639

Kaikki mukaan iloiseen kesäpäivä menoon heinäkuussa!

K ESÄ PÄ IV Ä N Ä Y T T ELY 12.7.2014
Kesäpäivänäyttelyn tuomaroi lauantaina 12.7.2014 Veli-Pekka Kumpumäki. Näyttely alkaa klo 11.00 jota tarvittaessa jatketaan
lounaan jälkeen. Näyttelyssä mennään kennelliiton rokotus- ja antidopingsääntöjen mukaan.
Ilmottautumiset 31.5.2014 tai 1.6-15.6.2014 mennessä
osoitteeseen:
Kirsi Leimu
Virkasuontie 107
32300 Mellilä
s.posti: kirsi.leimu@slovakiancuvac.fi
tiedustelut puhelimitse: 0400 994987 torstai ja perjantai
iltaisin klo 18-20 välisenä aikana.
Pankkiyhteys: FI28 1085 3031 7362 viite: 1122
Saaja: Slovakianpaimenkoirayhdistys ry.
Käytä ehdottomasti viitettä!
Kun laitat ilmottautumisen niin ehdottomasti maksukuitista kopio mukaan.

ILMOITTAUTUMISMAKSUT 31.5.2014 mennessä:
JÄSENET: (postileima)
1.koira 20€ , saman omistajan 2. jne koira 15€
Pennut , veteraanit ja kotikoirat 10€
ILMOITTAUTUMISMAKSUT 1.6-15.6.2014 mennessä:
(postileima)
Kaikki 25€
EI JÄSENET:
Ei jäsenten koirien hintaan lisätään 5€ / koira.
Kesäpäivänäyttelyn ilmoittautumislomake on takakannessa.
PAIKANPÄÄLLÄ EI OLE MAHDOLLISTA ILMOITTAA KOIRIA.

TERVETULOA NÄYTTELYYN !
KESÄPÄIVÄTALKOOVÄKEÄ ETSITÄÄN!
Kesäpäivät eivät järjesty itsestään ja yhdistys toivoo että halukkaita auttajia saataisiin mukaan. Hommat eivät ole isoja ja sopivat
kaikille.  Jos innostuit ja olet valmis auttamaan niin ilmottaudu Raijalle:
s.postitse raija.aarnikoivu@slovakiancuvac.fi tai puhelimitse p. 050 547 56 39
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JÄSENMAKSUT 2014
Sekä jäsenmaksuissa että jäsenmaksujen maksamisessa on muutoksia ja huomioikaa seuraavat ohjeet!
Jäsenmaksut vuonna 2014 ovat seuraavat:
Varsinainenjäsen 25€
Perheenjäsen 5€
sekä linkkimaksu: 15€
Jäsenmaksu maksetaan tilille
IBAN FI28 108530317362 / Slovakianpaimenkoirayhdistys ry
Viite 1106 HUOM: käytä ehdottomasti viitettä!
Kun olet maksanut jäsenmaksun niin
laita yhdistyksen jäsensihteerille s.postia jossa ilmenee seuraavat tiedot:
Varsinaisenjäsenen nimi
ja myös nämä jos seuraavista olet maksanut:
Perheenjäsentennimi(t)
Linkkimaksu
Ilmoita myös viestissä jos maksaja on eri kuin varsinainenjäsen niin osaamme kohdistaa tulleen maksun oikeaan ihmiseen.
Voit myös samalla päivityttää osoitetiedot.

HUOM MAKSAMATTOMISTA JÄSENMAKSUISTA EI LAITETA ERILLISTÄ MUISTUTUSLASKUA!
Jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt katsotaan yhdistyksestä eronneeksi 1kk kuluttua eräpäivästä.
Jäsensihteerin tiedot:
Carita Kilpi
s.posti: carita.kilpi@slovakiancuvac.fi
p. 050 542 72 69 (iltasella)
Jäsensihteeri kuittaa saapuneet viestit, jos kuittausta ei ole tullut niin ota uudelleen yhteyttä.
Näin toimien saadaan pidettyä jäsenluettelo ajan tasalla!

Terveystutkimustuki vuonna 2014
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry tukee jäsentensä koirien terveystutkimuksia seuraavasti vuonna 2014. Tuki vuonna 2014 on
30€/koira.




Koiran omistajan on oltava Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n jäsen (maksu maksettu myös v.2013)
Koira ei ole aikaisemmin saanut tukea terveystutkimuksiin.
Tutkimustuki on kohdennettu seuraaviin tutkimuksiin:
- Lonkat+ kyynärät (viralliset)
- Kilpirauhastesti T4,TSH / näiden suhde, omistaja toimittaa yhdistyksen jalostustoimikunnalle testin tulokset tiedoksi.
(Kopio testin tuloslapusta.)
Koiran omistaja toimittaa seuraavat tiedot terveystukivastaava Ritva Piskuselle postitse, omistajan tiedot, IBAN tilinumero ja kopio eläinlääkärikuitista jossa tulee käydä ilmi mihin tutkimukseen koira on osallistunut.
Postitusosoite: Ritva Piskunen, Kutinkankaantie 171, 16600 Järvelä
Jalostustoimikunnalle toimitettava kilpirauhastestitulos toimitetaan joko
skannattuna s.postilla inga.pyykko@slovakiancuvac.fi tai postitse Inga Pyykkö, Hirvenojantie 29, 48810 Kotka

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Mainosta Meidän Cuvac-lehdessä
Lehdestä voi ostaa mainostilaa seuraavanlaisin hinnoin:
Jäsenten omat esim. kennelilmoitukset Meidän Cuvac-lehdessä.
½ sivun ilmoitus 1 lehti 25€ sama ilmoitus toisessa lehdessä + 12,5€.
1 sivun kokoinen ilmoitus 1 lehti 40€ sama ilmoitus toisessa lehdessä +20€
Muut (firmat ym.):
1 sivu 70€ sama ilmoitus kahdessa lehdessä + 40€ toinen lehti
½ sivu 40€ sama ilmoitus kahdessa lehdessä +20 toinen lehti
¼ sivu 25€ sama ilmoitus kahdessa lehdessä + 15€ toinen lehti
Ennen mainoksen julkaisua tulee julkaisijan suorittaa maksu ja toimittaa suoritetusta maksusta kuittikopio lehdentekijälle tiedoksi. Maksu suoritetaan yhdistyksen tilille FI28 1085 3000 3173 62 viite 1148.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Meidän Cuvac-lehti etsii tekijää
Oletko innokas kokeilemaan lehden tekoa, nyt siihen olisi oiva tilaisuus. Meidän Cuvac-lehti kaipaa tekijää.
Jos kiinnostuit niin ota yhteyttä joko s.postitse satu.ketonen@slovakiancuvac.fi tai p. 040 831 5028

JALOSTUSTOIMIKUNTA TIEDOITTAA…
Slovakianpaimenkoirayhdistyksen jalostustoimikunta kannustaa cuvacin omistajia ja kasvattajia mukaan

MONIMUOTOISUUSKARTOITUS-PROJEKTIIN
Vuosi 2014 on projektin kampanjavuosi. Yhdistys tukee tuntuvalla rahasummalla jokaista vuoden 2014 loppuun
mennessä tutkittua slovakiancuvacia.
Tilaa koirallesi MyDogDNA-passi ja olet mukana luomassa
kokonaiskuvaa slovakiancuvacien geneettisestä
monimuotoisuudesta. Kun tilaat passin yhdistyskoodilla,
CUVAC2013, saat passin listahinnasta 10 % alennuksen.
Ja kun säästät maksukuitin, saat projektin päättyessä
yhdistykseltä tuntuvan rahallisen tuen mukaan tulostasi.
Syyskokous 2013 päätti, että yhdistys tukee vuosien 20132014 aikana tutkittuja cuvaceja 30 eurolla/koira (tai
kuitenkin enintään 1000 eurolla yhteensä). Lisäksi projektin
päätyttyä jaetaan kaikkien tutkittujen koirien kesken tasan
monimuotoisuuskartoitusprojektille erilaisilla tempauksilla
ja tuotemyynnillä erikseen kerätyt varat. Tuki maksetaan
kaikille samanaikaisesti vuoden 2015 alussa.
MyDogDNA-passia varten koirasta tarvitaan helposti

otettava poskisolunäyte, jonka koiran omistaja voi ottaa
itse testipakkauksessa olevalla harjasetillä selkeitä ohjeita
noudattaen ja postittaa Genoscoperille. Jos kuitenkin
haluaa samalla koiralleen virallisen DNA-tunnisteen (esim.
mahdollisia polveutumismäärityksiä varten) tulee
poskisolunäyte otattaa virallisella näytteenottajalla
(eläinlääkärit, kennelneuvojat ym. tahot, joista löytyy lista
Kennelliiton sivuilta).
Lisää tietoa MyDogDNA-terveyspassista ja passin
tilausohjeet löydät: www.mydogdna.com/fi/dnapassi
Lisätietoa Slovakiancuvacien monimuotoisuuskartoitusprojektista: satu.ketonen@slovakiancuvac.fi puh. 040
8315028 tai kirsi.leimu@slovakiancuvac.fi puh. 0400
994987.

SLOVAKIANCUVACIEN JALOSTUSTARKASTUKSET VUONNA 2014
Slovakianpaimenkoirayhdistys järjestää vuosittain
jalostustarkastuksia saadakseen tietoa slovakiancuvackannasta Suomessa. Jalostustarkastukseen ovat
tervetulleita kaikki 18 kk täyttäneet slovakiancuvacit – olipa
niitä suunniteltu käytettäväksi jalostukseen tai ei.
Tervetuloa mukaan siis myös esim. kastroidut ja steriloidut
koirat. Eikä jalostustarkastettavalla koiralla tarvitse olla
näyttelykokemusta tai muutenkaan sen ei tarvitse ”osata”
mitään. Tarkastuksessa edetään koiran ehdoilla, joten
mukaan vain rohkeasti tottumattomammankin koiran
kanssa. Jokainen jalostustarkastettu koira laajentaa
tietopohjaamme rodun tilasta!

Jalostustarkastuslausunto on yksityiskohtainen. Koira esim.
mitataan, sen rakenne ja liikkeet kuvaillaan kohta kohdalta
huomattavasti tarkemmin kuin esimerkiksi
koiranäyttelyarvosteluissa. Tarkastuksen yhteydessä koira
myös valokuvataan.
Jalostustarkastajana toimii Elena Ruskovaara.

Jalostustarkastuksessa kukin yksilö käydään tarkasti läpi n.
20-30 minuutin koirakohtaisen ajan kuluessa.

Jalostustarkastuslausunnot valokuvineen julkaistaan
yhdistyksen kotisivuilla ja Meidän Cuvac-lehdessä.

Yhdistyksen jäsenille tarkastus on maksuton ja jäsenillä on
etusija, mikäli tarkastukseen ilmoittautuu enemmän koiria
kuin voidaan ottaa vastaan. Tarkastukseen on
ilmoittauduttava etukäteen, yleensä noin paria viikkoa
ennen tilaisuutta.

Seuraile ilmoittelua kotisivuilla www.slovakiancuvac.fi.
Tervetuloa mukaan!

Tänä vuonna jalostustarkastusmahdollisuuksia on
seuraavasti:
Slovakianpainekoirayhdistyksen syyspäivän yhteydessä
4.10.2014 Tammelassa
Owczarek podhalanski -rodun jalostustarkastuksien
yhteydessä 25.5.2014 Janakkalassa (Seuraa ilmoittelua
podhalanski-yhdistyksen kotisivuilta www.podhalanski.fi)

kuvassa Elena Ruskovaara ja Lord jalostustarkastuksessa

Lisäksi Elena Ruskovaaralta voi tiedustella mahdollista
yksilöllistä jalostustarkastusaikaa esim. jonkun
koiranäyttelyn yhteyteen.
Sähköpostiosoite: elena.ruskovaara@slovakiancuvac.fi

Slovakiancuvacien vakuutusarvo vuodelle 2014 on 1100€.

TERVEYS -ja KASVATTAJAKYSELY

Terveyskyselyihin on saapunut vastauksia yhteensä 41. Kasvattajakyselyyn on saapunut vastauksia 4 kasvattajalta koskien 8
pentuetta.
Terveys/kasvattajakyselyyn toivotaan lisää vastauksia, myös niistä edesmenneistä cuvaceista.
Kyselyt löytyvät yhdistyksen www-sivuilta osiosta Jalostus.
Vastaukset joko s.postilla inga.pyykko@slovakiancuvac.fi tai postitse Inga Pyykkö, Hirvenojantie 29, 48810 Kotka

HUOM!
Slovakiancuvacien uudet PEVISA ja JTO astuivat voimaan 1.1.2014
PEVISA-vaatimukset 1.1.2014 alkaen:
Koiralla tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D. Jos toisella
vanhemmista on lonkkaniveldysplasian aste D, toisen vanhemman lonkkaniveldysplasian aste on oltava A tai B. Koiralla tulee
astutushetkellä olla kyynärnivellausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1. Jos toisella vanhemmista on
kyynärniveldysplasian aste 1, toisen vanhemman kyynärniveldysplasian aste tulee olla 0. Alaikäraja lonkka- ja kyynärnivelkuvauksiin on 12 kk.
Ulkomaiset urokset: ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.
JTO löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen www-sivuilta Jalostussivulta ja Suomen Kennelliiton Jalostustietojärjestelmästä.

SLOVAKIANCUVACIEN TERVEYS -JA JALOSTUSTILASTOT VUODELTA 2013
Terveystutkimukset 2013:
Vuonna 2013 lonkka/kyynärkuvauksissa kävi 22 cuvacia. (lähde: SKL, KoiraNet)
Koiran nimi

Rek.nro

Vanhemmat

Lonkat

Kyynärät

Bela Z Pozdisovskej Doliny

FI35750/12

D/D

0/0

Casus Onyx Marc

FI25103/12

C/B

0/0

Haltiavuoren Davadat

FI30962/11

B/B

0/0

Haltiavuoren Duhova Dusa

FI30965/11

i. Benny Orlický Talisman
e.Sona Z Pozdisovskej Doliny
i. Asus Z Tasikova Dvora
e. Victoria Queen Z Pozdisovskej Doliny
i.Augenzahn Max
e.Haltiavuoren Biegga
i.Augenzahn Max
e.Haltiavuoren Biegga

B/B

0/0

Haltiavuoren Ealaskas

FI10537/12

A/A

0/0

Horacio Orlicky Talisman

FI32432/12

A/A

0/0

Ida Pod Kocno

ER44755/12

A/A

0/0

Jäälinnan Kuun Shamaani

FI37327/12

B/B

0/0

Kalliovaaran Tosca
Princova
Kalliovaaran Yadin
Princova
Kalliovaaran Yeniica
Princova
Kalliovaaran Zessi Princova

FIN57849/08

i.Augenzahn Max
e.Haltiavuoren Chira
i. Adam Ranc Bielej Sofi
e. Bellis Orlicky Talisman
i. Paris Cerny Korálek
e. Garbo Pod Kocno
i.Apollo od Certova kopytka
e.Jäälinnan Meren Kaunotar
i.Kalliovaaran Darcek
e.Kalliovaaran Meika Princova

C/B

0/0

FI28444/11

i.Augenzahn Max
e.Kalliovaaran Queen Princova

C/B

0/0

FI28445/11

i.Augenzahn Max
e.Kalliovaaran Queen Princova

B/B

0/0

FI56206/11

A/A

0/0

Kalliovaaran Åsa Princova

FI36981/12

i.Aamuruskon Gorel Cuvac
e.Kalliovaaran Unna Princova
i.Augenzahn Lord
e.Kalliovaaran Quuen Princova

C/C

0/0

Lumipuun Adalmiina

FI49431/11

i.Endy Bile Kralovstvi
e.Jäälinnan Meren Lumo

C/C

0/0

Lumipuun Amandaalia

FI49432/11

A/A

0/0

Lumipuun Aukusti

FI49430/11

D/D

0/0

Lumipuun Estilda

FI56305/12

D/C

0/0

Stubbenin Tuhkimo

FI52980/10

A/A

0/0

Zatravin Cerik

FI14461/11

i.Endy Bile Kralovstvi
e.Jäälinnan Meren Lumo
i.Endy Bile Kralovstvi
e.Jäälinnan Meren Lumo
i.Aamuruskon Baras Cuvac
e.Jäälinnan Meren Lumo
i.Kalliovaaran Teme Princ
e.Stubbenin Alfa
i.Kalliovaaran Ulan Princ
e. Zatravin

D/B

0/0

Zatravin Elli

FI40171/12

C/D

0/0

Zatravin Elsa

FI40172/12

A/A

0/0

Zatravin Enna

FI40173/12

i.Gaspar Bile Kralovstvi
e.Zatravin Beea
i.Gaspar Bile Kralovstvi
e.Zatravin Beea
i.Gaspar Bile Kralovstvi
e.Zatravin Beea

A/A

0/0

Muut
tutkimukset

Polvet 0/0

Polvet 0/0
Silmät OK
Sydän OK
Polvet 0/0

Syntyneet pentueet vuonna 2013 (lähde: SKL, KoiraNet)
Kennelnimi

Synt.aika

Vanhemmat lonkat/kyynärät

Pentumäärä

Kasvattaja

25.4.2013

Pentueen
sukusiitosprosentti
4 ja 8 polvella
2,37% / 5,47

Snowhite Cowboys

i.Mamacomam’as Alferdo C/C 0/0
e. Snowhite Cowboys Beeta C/A 0/0

Riikka Lahti

17.6.2013

1,56% / 2,04%

i.Casus Onyx Mark C/B 0/0
e.Jäälinnan Meren Kaunotar D/C 0/0

7 urosta
2 narttua
5 narttua

Tatrankaunottaren

Kirsi Leimu

Jälkeläismäärät (lähde: SKL, KoiraNet)
Otanta on suoritettu vuosien 2003-2013 väliseltä ajalta.

Urokset

Nartut

Uros
Aikahukka Von Der Stockacher Halde
Gaston Povodie Hrona
kalliovaaran Darcek
Aamuruskon Baras Cuvac
Augenzahn Max

pentueita / pentuja
3 / 19
3 / 17
2 / 17
3 / 16
3 / 15

Narttu
Cida Medzihradsky Dvor
Borderlove White Sapphire
Kalliovaaran Betty Boo
Alla Von Der Stockacher Halde
Augenzahn Lumiere

pentueita / pentuja
2 / 22
3 / 18
2 / 13
2 / 13
2 / 13

Toisen polven jälkeläismäärät (lähde: SKL, KoiraNet)
Otanta on suoritettu vuosien 2003-2013 väliseltä ajalta.

Urokset
Uros
Kalliovaaran Darcek
Gaston Povodie Hrona
Champion Biely lev
Ugar Z Farmy Zbiroh
Faron Bär vom Wolfshorn

Nartut
Toisessa polvessa
pentueita / pentuja
7 / 44
5 / 26
5 / 22
5 / 22
4 / 21

Narttu
Cida Medzihradsky Dvor
Borderlove White Beauty
Alla Von Der Stockacher Halde
Kalliovaaran Betty Boo
Borderlove White Sapphire

Toisessa polvessa
pentueita / pentuja
9 / 55
7 / 34
4 / 21
3 / 19
4 / 18

Suomen Muotovaliot (FI MVA) vuonna 2013
Nimi
Haltiavuoren Davadat
Haltiavuoren Div Dakota Dalton
Kalliovaaran Zippo Princ
Zatravin Birik
Zatravin Cazan
Zatravin Cira

Omistaja
Sari Koivuvuori
Virpi Paakala
Lasse Rajala
Minna Paananen
Pia Söderholm

Kasvattaja
Virve Mikkola
Virve Mikkola
Raija Aarnikoivu
Pia Söderholm
Pia Söderholm
Pia Söderholm

Kansainvälinen Muotovalio (C.I.B) 2013
Nimi
Augenzahn Ludmila
Augenzahn Marina
Augenzahn Max
Mamacomama’s Alferdo

Omistaja
Jenina Rissanen
Visa Marttila
Seija Juselius
Ritva Piskunen

Kasvattaja
Seija Juselius
Seija Juselius
Seija Juselius
Minna Hiltunen

Terveyskyselyyn vastanneet
UROKSET
Apollo od Certova kopytka
Augenzahn Lord
Augenzahn Matyas
Augenzahn Max
Casus Onyx Mark
Jäälinnan Lumihukka
Jäälinnan Lumimyrsky
Jäälinnan Meren Voima
Jäälinnan Valkea Onni
Jäälinnan Valkea Toivo
Kalliovaaran Darcek
Kalliovaaran Teme Princ
Kalliovaaran Tomik Princ
Kalliovaaran Ulan Princ
Tomik
Zatravin Argo

NARTUT
Augenzahn Ludmila
Augenzahn Marina
Borderlove White Sapphire
Cassia Katzina Zahrada
Cida Medzihrasky Dvor
Jäälinnan Kuun Haltiatar
Jäälinnan Lumihiutale
Jäälinnan Meren Kaunotar
Jäälinnan Meren Lumo
Jäälinnan Valkea Haave
Jäälinnan Valkea Unelma
Kalliovaaran Fellina
Kalliovaaran Fiinu
Kalliovaaran Queen Princova
Kalliovaaran Yeniica Princova
Kalliovaaran Zitta Princova
Lisette
Lumipuun Amandaalia
Tatrankaunottaren Atara Casuse
Tatrankaunottaren Aurelia Casuse

Kasvattajakyselyyn vastanneet
KASVATTAJA
Augenzahn
Jäälinnan
Lumipuu
Tatrankaunottaren

VASTATTUJEN PENTUEIDEN MÄÄRÄ
2/2
4/4
1/2
1/1

Cuvac-malja TOP 10
Pisteet on laskettu 22.2.2014 Jyväskylä KV asti. Suluissa oleva numero on näyttelyiden määrä josta koira on oikeuttettu saamaan
pisteitä Cuvac-Malja kilpailuun (Suomi + ulkomaantulos).
Ulkomaan tulokset lisätään listoihin kauden lopussa. Toimittakaa ulkomaan näyttelytulokset 1.7.2014 mennessä.
UROKSET
1. Haltiavuoren Davadat 32,2p (4)
2. Haltiavuoren Div Dakota Dalton 16p (3)
3. Kalliovaaran Zippo Princ 13,4p (2)
4. Augenzahn Max 10,8p (1)
5. Kalliovaaran Ulan Princ 9,6p (1)
6. Lumipuun Edvin7p (1)
6. Mamacomama's Alferdo 7p (1)
7. Haltiavuoren Ewok 4p (1)
7. Horacio Orlicky Talisman 4p (1)

NARTUT
1. Italo Miss Marianne 52,8p (8)
2. Kalliovaaran Meika Princova 29,4p (3)
3. Kalliovaaran Ängel Princova 19,6p (3)
4.Zatravin Elsa 18p (4)
5. Haltiavuoren Ealaskas 13p (2)
5. Ida Pod Kocno 13p (2)
6. Kalliovaaran Älinä Princova 11,4p (2)
7. Zatravin Zira 11p (2)
8. Jäälinnan Meren Lumo 6p (1)
8. Lumipuun Adalmiina 6p (1)
8. Snowhite Cowboys Beeta 6p (1)
9. Bela Z Pozdisovskej Doliny 4p (1)

SUOMEN KENNELLIITON TIEDOTUKSIA
KOIRAREKISTERIOHJEESEEN 2014 ON TULLUT VUODEN ALUSTA SEURAAVAT MUUTOKSET:
*Pentue on rekisteröitävä neljän kuukauden kuluessa sen
syntymästä. Mikäli aika ylittyy, korottuu pentueen
rekisteröintimaksu kaksinkertaiseksi.
*Määräykset pentujen nimissä käytettävistä merkeistä ovat
muuttuneet. Nimissä hyväksytään jatkossa kaikki
latinalaiset aakkoset kirjainlisukkeineen (diakriittiset
merkit), heittomerkki ja väliviiva. Merkkimäärä pysyy 20
merkissä sisältäen myös välit.
*Ulkomaisen jalostusuroksen kivestodistukseksi voidaan
hyväksyä virallinen jalostustarkastuslausunto, jossa

todetaan kivesten olevan normaalit. Tällaisissa tapauksissa
rotujärjestön tulee ottaa yhteyttää Kennelliiton toimistoon.
*Koiran vanhempi ei saa astutushetkellä olla EJ-rekisterissä
tai muutoin suljettu jalostuksesta. Koirarekisteriohje
määrittelee nyt, että vastaava ehto koskee myös
tuontikoiria. Jos tuontikoira on syntynyt edellä kuvatun
kaltaisesta Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman
vastaisesta yhdistelmästä, voidaan se merkitä vain EJrekisteriin. Myös vanhempien ulkomaiset viralliset
tutkimustulokset huomioidaan, mikäli ne ovat Kennelliiton
tiedossa.

KENNELLIITON HALLITUS ON KOKOUKSESSAAN 22.11.2013 HYVÄKSYNYT OHJEEN ROTURISTEYTYSTEN
KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSESTA JA SEURANTARAPORTOINNISTA. OHJE TULEE VOIMAAN 1.1.2014 JA
KOSKEE VOIMAANTULONSA JÄLKEEN HYVÄKSYTTYJÄ ROTURISTEYTYKSIÄ.
Hallitus voi rotujärjestöä kuultuaan myöntää
yksittäistapauksessa oikeuden kahden rodun väliseen
risteyttämiseen. Rodun kotimaalta pyydetään lausunto
ennen anomuksen käsittelyä. Risteytysjälkeläiset merkitään
kolmen ensimmäisen polven ajan ER-rekisteriin.
Risteytysohjelmat ovat ensisijaisesti tarkoitettu roduille,
joissa ei ole tarpeeksi perinnöllistä vaihtelua tärkeiden,

koiran hyvinvointiin vaikuttavien ominaisuuksien
jalostamiseksi. Roturisteytysten anomisprosessi tulee
toteuttaa Kennelliiton ohjeistuksen mukaan. Hakemukseen
sisällytetään vapaamuotoinen analyysi oman rodun tilasta
ja risteytystarpeesta. Apuna voidaan käyttää jalostuksen
tavoiteohjelmaa.

EVIRA: HYÖNTEISTEN VÄLITYKSELLÄ LEVIÄVÄ LOISTAUTI ENSIMMÄISEN KERRAN KOIRALLA SUOMESSA
Evira ilmoittaa 23.1.2014 julkaistussa tiedotteessaan, että
Suomessa on ensimmäisen kerran löydetty hyönteisten
välityksellä leviävä Onchocerca-loisen tartunta koiralla.
Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa tehdyssä
ruumiinavauksessa todettiin Romaniasta tuodulla aikuisella
koiralla pitkäaikainen silmätulehdus. Tulehtuneessa
silmässä oli runsaasti loismatoja. Viime syksynä Suomeen
tuodulta koiralta oli ennen saapumista poistettu toinen
silmä. Koiran tartunnan aiheuttajaksi on varmistumassa
sudesta alun perin löytynyt Onchocerca lupi -laji.
Onchocerca-loiset leviävät lentävien, verta imevien

hyönteisten välityksellä. Koiralla tartunta johtaa tavallisesti
voimakkaaseen silmätulehdukseen, johon ei ole
lääkehoitoa. Tartuntaa ei voida todeta verinäytteestä,
koska toistaiseksi ei ole saatavilla vasta-ainetestiä, jolla
voitaisiin löytää oireettomat kantajat.
Suomessa
samaan sukuun kuuluvia loisia on todettu esimerkiksi
naudoilla, joten on mahdollista, että suomalaiset
hyönteislajit voivat levittää myös koirien sairautta
aiheuttavaa lajia. Naudan loinen on yleinen nautaeläimillä
koko Euroopassa eikä sen ole todettu aiheuttavan sairautta
ihmisillä.

SUOMESSA TAVATTU KOIRILLA BRUSELLOOSITARTUNTAA
Muutamalla suomalaiskoiralla on tavattu loppuvuodesta
2013 brucella canis -tartuntaa. Koira saa tartunnan
tavallisesti astutuksen yhteydessä. Brucella canis voi tarttua
myös ihmiseen. Bruselloosin ennaltaehkäisynä on

suositeltavaa pyytää ulkomaisesta uroksesta vasta-ainetesti
ennen astutusta tai siemennystä. (SKL 14.1.14)

VUODEN 2013 PENTUKUOLEMILLA USEITA ERILAISIA SYITÄ
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimusten mukaan
vuoden 2013 pentukuolemiin ei ollut yhtä yksittäistä syytä. Koiranpennuilla ei todettu uutta tarttuvaa tautia. Evirassa tutkittiin vuoden 2013 aikana erityisesti 1-2 viikon
ikäisinä kuolleita koiranpentuja, koska koirankasvattajien
ja eläinlääkäreiden mukaan usean emän kaikki pennut
olivat kuolleet ennen kahden viikon ikää. Joillakin kasvattajilla myös eri koirarotuja edustavien emien pentueet
olivat menehtyneet.
Tiineenä olevaa narttua ja sen vastasyntyneitä pentuja on
aina syytä suojella mahdollisilta tarttuvilta taudeilta niin
hyvin kuin mahdollista. On hyvä varmistaa etukäteen, että
astutettava narttu ei saa B rucella canis -bakteeritartuntaa
ulkomailta. Tuontieläimet on hyvä tutkia sen varalta ennen
astutusta, mielellään jo lähtömaassa.
"Vaikka koirien tarttuvat taudit ovat harvinaisia Suomessa,
on suositeltavaa, ettei tiineenä olevaa narttua viedä koiratapahtumiin. Myös suoria kontakteja niihin osallistuneiden
koirien kanssa on hyvä välttää", toteaa tutkimusyksikön
johtaja, professori Marjukka Anttila Evirasta.
Evirassa tehtyjen tutkimusten mukaan koiranpentujen kuolinsyihin vaikuttivat rotu, perinnölliset sairaudet, synnytyk-

sen eteneminen ja hoito-olosuhteet. Pentuja ei lähetetty
tutkittaviksi Eviraan tavanomaista enempää, vaikka sitä
suositeltiin, jos kasvattajilla esiintyi lisääntynyttä pentukuolleisuutta.
Eri pentueiden kuolinsyyt vaihtelivat runsaasti. Yleisin yksittäinen lopetus- tai kuolinsyy oli erilaiset synnynnäiset kehityshäiriöt. Muutamassa pentueessa todettiin koiran herpesvirustartunta, jonka määrä ei kuitenkaan ole noussut
edellisvuosista. Bakteerien aiheuttamia tulehduksia todettiin saman verran kuin aikaisempina vuosina eli noin joka
kuudennessa tutkitussa pentueessa. Pitkittynyt synnytys oli
merkittävä syy synnytyksen aikana kuolleiden pentujen
menehtymiseen tai elinvoimaltaan heikkojen pentujen
syntymään. Emästä johtuvat syyt, kuten aineenvaihduntasairaudet ja jotkut bakteeri-infektiot, jotka johtavat elinvoimaltaan heikkojen pentujen syntymään, edellyttävät
emän tutkimista.
Koiranpentuja voi lähettää tutkittaviksi Eviraan ilman erillistä yhteydenottoa. Pentujen ruumiinavaustutkimuspakettiin
sisältyy kolmen samasta pentueesta olevan, alle kahdeksan
viikon ikäisen pennun tutkimus istukoineen. Tutkimuksen
hinta on 93,93 euroa (sis. alv). (lähde: EVIRA)

SUOMEN SEURAKOIRAYHDISTYKSEN TIEDOTUKSIA
LUONNETESTI 26.-27.4.2014
Tuusulassa 26-27.4.2014, tuomareina Tarja Matsuoi ja Leena Turunen
Etusijalla SSKY:n alaiset rodut, joiden ilmoittautuminen alkaa 6.4.14 klo 10.00 alkaen. Hinta 40 €. Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
anita.riekki@gmail.com tai puh. 040-5273600.

SUOMEN SEURAKOIRAYHDISTYS RY:N PÄÄNÄYTTELY
5.7.2014 NASTOLA (NASTOLAN URHEILUKENTTÄ)
myös pennut 5-7 kk ja 7-9 kk sekä jälkeläisluokat
Ulkonäyttely
Tiedustelut: Erika Häkkinen p. 045-1144954 tai greatflames@gmail.com
Ilmoittautumiset: t:mi Bebops
Netti-ilmoittautuminen:
mahdollista ja aukeaa myöhemmin
Maksut: ensimmäinen koira 33 euroa, 2. ja sitä seuraavat
29 euroa, sekä pennut ja veteraanit 29 euroa. Yli 10 vuotta
ilmaiseksi veteraaniluokkaan ilmoitettuna.
Tuomarit: työnalla
©Anne Kähkönen

KOIRAMME HARRASTAA
Lapset harrastaa, mutta myös koirat harrastaa. Miettikääpä
sitä treenin määrää mitä ne suorittavat meidän kanssa.
Harrastus päivien määrää voi verrata huippu urheilijan
valmennukseen.

että oksat pois. Siinä sitten kelkka ja isäntä pukkoilevat
hervottomasti edes takas. Meinaa tulla pissa housuun nauramisesta niin koomista se on. Lopuksi mennään suoraan ja
kiltisti kun suurin puhti on pois.

Itse koiraa ottaessani ilmoitin suuren ääneen kasvattajalle
että minähän en missään koiranäyttelyissä ala sitten ravata.
Kuinkas kävi? Täytyy myöntää että näyttely touhu imaisi
mukaansa kuin pesusieni. Viljosta en sitten tiedä mitä ajatteli. Vilin säpäkän luonteen takia valmistautuminen tapahtui kellon tarkasti. Edellisenä iltana todella raisu lenkki ja
mielellään jotain toimintaa muitten koirien kanssa. Näyttely
aamuna hikilenkki esim. puutarhatraktorilla ajaminen ja
koira juoksee rinnalla.
Miettikääpä miltä näyttää kun pienellä traktorilla ajetaan
niin paljon kun siitä lähtee ja vili juoksee vieressä.Mitä
miettii koiraystävämme? Ilmeestä päätellen ajatuskupla”mitä ihmettä nää ihmiset touhuaa”. Sen jälkeen kamat
autoon ja menoksi.Näin se tapahtui ensimmäisissä näyttelyissä. Kummityttöni Noora, johon Viljo on suuresti kiintynyt
toimii handlerina. Käytäntö toimivaksi todettu. Näillä kahdella on jokin sanaton yhteys mitä kaikilla ei ole.Näyttely
kokemuksen lisääntyessä ja viljon kehittyessä alku valmistelut rauhoittuvat kahvin termariin sekä eväsleipien tekoon.
On meillä yksi salainen ase, mutta jääköön se meidän tiedoksi. Sen verran vihjaan, että hyvin hierotut paikat, niin
naamakin on hymyssä.
On uusien näyttelyiden aika tänä vuonna. Näyttelykalenteri
on Viljon kanssa lyöty lukkoon ja osaan ilmottauduttukin.
Tänä vuonna kehiin astuu Hilkka(Chira).Nähtäväksi jää mitä
tuleman pitää. Valmistautuminen ainakin on paljon vähemmän urheilutiedettä vativaa toimintaa.

Nyt kun ottaa valjaat esiin alkuinnostus vaihtuu koirien
naamalla ilmeeksi”hemmetti tätä harrastavaa perhettä” tai
”menkööt keskenään me ei ainakaan lähdetä”. Sitten molemmat istuu tamineet päällä olohuoneen lattialla tasapersauksella naama venyen ONKS IHAN PAKKO! Joten he käyttäytyvät kuin suomen hiihtojoukkue: ei aina potkuri luista!
Kaikessa harastamisessa pitää olla järki kädessä. Koiraa
kuunellen ja aina ilon kautta. Tapahtumasta tulee jäädä
kaikille hauska piristävä kokemus jota on mukava muistellajälkikäteenkin. Ne palkinnot mitä saadaan minä katson
koiran ansioiksi joten tässäkin tapauksessa kiitos kuuluu
Viljolle. Pyyteettömästi se nousee autoon ja kertoon penkinvälistä tietä katsoen ”taas sitä mennään, oonkos komee
mutta aja mutsi tarkasti”.Ai niin saakos sitte juustopurilaisen hesestä kun lähetään kotiin? Voiko tuohon pyyntöön
vastata kieltävästi... ei mutsi ainakaan.
Teksti ja kuva: Virpi Paakala

Tänä talvena mieheni innostui vetokoira hommasta. Suuria
investointeja kun ei heti kannata tehdä niin kotikostein
pääsimme alkuun. Potkukelkka löytyi varastosta ja vetovaljaiden asemaa toimittivat nykyiset. Ja eikun kokeilemaan.
Pitkä nahkahihna kelkkaan kiinni ja koirat jakajalla yhteen,
hihna kiinni (myös itseltä silmät) ja menoksi.Minä juoksen
edellä ja huudan että kiri kiri. Kiriihän koirat, mutta hups
tuolla on joku haisu ja sinne. Niin viedään isäntää ja kelkkaaniin että kipinät iskee. No koirat on oikaistu , vedet pyyhitty silmistä nauramisen jälkeen ja eikun menoksi. Nyt
sujuu paremmin mutta peuhaaminen iskee molempiin niin

Jäsentuotteena
Huppari Cuvac-logolla
Jäsentuotteena nyt keväällä tilataan cuvac aiheinen mustahuppari jäsenille hintaan 29 €+ postituskulut.
Koot: S,M,L,XL
Tilaukset tulee jättää 30.3.2014 mennessä s.postilla inga.pyykko@slovakiancuvac.fi tai puhelimitse 041 543 95 12 / Inga.
Mainitse tilauksen yhteydessä koko, kappalemäärä ja tilaajan yhteystiedot.
Jos tilaat s.postin kautta niin saat tilauksesta kuittauksen jossa maksuohjeet.

Koira lapsiperheeseen?
1.Älä koskaan osta koiraa hetken mielijohteesta ja ensimmäisen näkemäsi lehti- tai netti-ilmoituksen perusteella.
Erityistä varovaisuutta koiran taustojen suhteen on noudatettava, kun koira tulee perheeseen, jossa on pieniä lapsia.
Koiran tulee olla ympäristöstä, jossa se on saanut oikeita
virikkeitä jo kasvattajan luona ja sitä on sosiaalistettu, joten
se omaa paremmat lähtökohdat kehittyä ympäristöön sopeutuvaksi yksilöksi. Varo siis pentutehtailijoita ja ulkomailta pentuja Suomeen tuottavia kaupustelijoita sekä pentujen
salakuljettajia, jotka kaupustelevat eläimiä halvalla. Käy
aina tutustumassa koiranpennun elinympäristöön, sen
pentuesisaruksiin ja emään.

5.Opeta lapselle tärkeät säännöt käyttäytymisessä koiran
kanssa: Koiraa ei saa koskaan häiritä kun se nukkuu ja koiran täytyy saada syödä rauhassa. Lapsi voi antaa ruuan
aikuisen valvonnassa, pennulta on hyvä vaatia tällöin kontaktin ottamista, istumista, seisomista tai vain odottamista,
kuitenkin jokin sille opetettu tehtävä, josta ruoka ansaitaan
ja jonka lapsi antaa.

2.Hanki koira ajankohtana, jolloin perheellä on koiranpennulle aikaa. Pentu tarvitsee ensimmäisen vuoden aikana
runsaasti aikaa ja tilaisuuksia tutustuakseen erilaisiin ympäristöihin, ihmisiin ja eläimiin, paljon virikkeitä, tapakoulutusta leikin varjolla ja hoitotoimenpiteisiin totuttamista.
Pennusta kasvatetaan tänä aikana sellainen kun sen halutaan aikuisena olevan.

7.Opeta lapsi lähestymään koiraa oikein. Pieni lapsi mielellään taputtaa koiraa pään päälle ja lähestyy kädet heiluen ja
saattaa kirkua innostuksesta. Kaikki nämä ovat koiralle
uhkaavia eleitä. Opeta lasta lähestymään koiraa rauhallisesti, aina edestäpäin, näyttämään ensin kämmen ja silittämään sen jälkeen leuan alta. Opeta lapselle myös se, ettei
vieraita eikä irrallaan olevia koiria saa lähestyä.

3.Koirarotujen kirjo on laaja, koirat eroavat paljon luonteidensa ja käyttötarkoituksensa osalta. Jokaisella perheellä
on omat harrastukset ja rutiinit, joihin tulee löytää mahdollisimman sopiva rotu. Aktiivisille lenkkeilijöille aktiivisempi
koira, rauhalliseen toimintaan ja oleiluun tottuneelle perheelle vähemmän aktiivinen koira. Jos perheen koiran on
päätarkoitus olla vain lemmikki, eikä sitä käytetä mihinkään
koiralle tarkoitettuun työhön, älä hanki silloin työkoiraa
vaan selkeä seurakoira. Lapsiperheeseen sopivan koiran on
oltava vahvahermoinen, melko rauhallinen ja ystävällinen.
Liiallisesti puolustushalusta voi olla haittaa kohtuuttomasti
kuin myös voimakkaasta saalistusvietistä. Koiran kokoa on
myös mietittävä tarkkaan, kaikista suurin tai kaikista pienin
koko ei ole välttämättä paras ratkaisu. Neuvoja rotuvalinnasta voi kysyä mm. Suomen Kennelliitto ry:stä p. 09 8873
0333. Tietoa eri roduista saa myös rotujärjestöistä tai rotua
harrastavista yhdistyksistä, kirjoista ja internetistä.

8.Vasta yli kymmenvuotias lapsi on tarpeeksi vanha ulkoiluttamaan koiraa yksin, tällöinkin vain jos koira on tarpeeksi
pienikokoinen eikä sen ulkoilukäyttäytymisessä ole ongelmia. Arkaa koiraa ei lapsi saa ulkoiluttaa yksin ja toisiin
koiriin vähänkään aggressiivisesti suhtautuvaa koiraa lapsi
ei saa koskaan ulkoiluttaa yksin. Teini-ikäiset nuoret ovat
usein jo tarpeeksi varttuneita ulkoiluttamaan koiraa ja tällainen tehtävä ja vastuun antaminen on hyväksi teiniikäisen kehitykselle.

4.Älä koskaan hanki koiraa lapselle lahjaksi. Aikuinen on
aina vastuussa koiran kasvatuksesta ja koko perheen on
sitouduttava samoihin sääntöihin, jotta pennusta kehittyisi
tasapainoinen aikuinen koira. Lapsella ei ole vielä sellaisia
henkisiä ominaisuuksia, että lapsi voisi yksin vastata koiran
hoidosta ja sen kehityksen muokkaamisesta.

6.Opeta lapsi leikkimään koiran kanssa oikein. Ei takaaajoleikkejä eikä liian stressaavia veto- ja pallon heittoleikkejä. Piilotus- ja piiloleikit ovat erinomaisia yhteisleikkejä
koiran ja lapsen kanssa.

9.Lapsi ei osaa tulkita koiran ele- ja äänikieltä oikein. Siksi
on tärkeää, ettei lapsi ja koira ole koskaan yksin missään
tilanteessa vaan aina valvotusti.
10.Viimeisenä mutta ei vähäpätöisimpänä ohjenuorana:
koira opettaa lapselle ja nuorelle vastuuta ja sosiaalisia
taitoja enemmän kuin voisi luulla. Lapsen ja nuoren on
helppo näyttää tunteitaan ja puhua koiralle. Aikuinen on
kuitenkin esimerkki, joka näyttää kuinka koiran kanssa käyttäydytään, kuinka koiraa kohdellaan ja koulutetaan sekä
kuinka ympärillä olevat otetaan huomioon koiran kanssa.
Kaikki eivät rakasta koiria, se tulee hyväksyä. Ole esimerkillinen esimerkki vanhempana ja koiran omistajana.

Teksti : Nina Janger, perheenäiti, koirankouluttaja,
koirankasvattaja ja ulkomuototuomari

© Jani Hyttinen

Kevättä rinnassa joten palautellaan muutama asia mieliin 
Ulkotarhalla tarkoitetaan tässä ulkoilutarhaa tai muuta sitä
vastaavaa, koiran tai kissan ulkoiluun tarkoitettua aidattua
tai muulla tavalla selvästi rajattua aluetta.Koiran ulkotarhan
on oltava riittävän tilava ottaenhuomioon eläinlaji, -rotu,
eläimen koko ja aktiivisuus sekä eläinten lukumäärä. Ympäristön on oltava riittävän rauhallinen ja meluton. Ulkotarhan maaston, kasvillisuuden ja maapohjan on oltava eläinlajille sopivia.
Tarhan pohja on voitava pitää helposti kuivana. Tarvittaessa
maapohjan on oltava salaojitettu tai viemäröity.
Tarha ei saa olla niin liukas, että siitä aiheutuu eläimelle
vahingoittumisen vaaraa.
Ulkotarhan ja sinne johtavien kulkuteiden on oltava eläimelle turvallisia. Tarhan aitauksen on oltava rakenteiltaan
ja materiaaleiltaan eläimelle sopiva ja sellainen, että se
estää eläintä karkaamasta. Jos aita on verkkoaitaa, verkon
silmäkoon on oltava sellainen, että eläin ei voi jäädä siihen
kiinni. Ulkotarhan aitaamiseen ei saa käyttää piikkilankaa.
Tietylle paikalle kytkettynä pidettävä koira
Alle vuoden ikäistä koiraa saa pitää tietylle paikalle kytkettynä ainoastaan tilapäisesti. Koiraa saa pitää kytkettynä
tietylle paikalle muuten kuin tilapäisesti vain asutun rakennuksen välittömässä läheisyydessä. Sisällä koiraa saa pitää
kytkettynä vain tilapäisesti, lyhytaikaisesti ja hyväksyttävästä syystä.
Muutoin kuin tilapäisesti ulkona tietylle paikalle kytkettynä
pidettävällä koiralla on oltava liikkumatilaa vähintään 40
m². Koiran kytkin ei saa päästä kiertymään puun, tolpan
eikä muun vastaavan esteen ympärille, ja koiran
kaulapannan on oltava riittävän leveä ja ympärysmitaltaan
säädettävissä. Kaulapanta ei saa olla metallinen eikä kuristava.
Koiralla, jota pidetään ulkona kytkettynä muutoin kuin
tilapäisesti, on oltava mahdollisuus päästä asianmukaiseen
koppiin tai muuhun tarkoituksenmukaiseen lepopaikkaan,
jossa sillä on riittävä suoja sääoloja vastaan.
Koiran ulkotarha
Ulkona saa ympärivuotisesti pitää vain sellaisia koirarotuja,
jotka soveltuvat jatkuvaan ulkona olemiseen. Ulkotarhassa
pidettävällä koiralla on oltava mahdollisuus päästä asianmukaiseen koppiin tai muuhun tarkoituksenmukaiseen
lepopaikkaan, jossa sillä on riittävä suoja sääoloja vastaan.
Koiratarhan koossa on otettava huomioon koiran tai koirien
rotu, koko ja lukumäärä. Teksti : Evira

Koirankakka se yleinen puheenaihe joka kevät.
Kerätkää koirankakat pois näin saadaan naapurisopu pysymään hyvänä. Jos naapurustossa on paljon koiria niin kokeilkaa pystyykö naapurit koirankakkatalkoisiin (koiralliset).
Koirien kiinnipito:
Koiran tulee lain mukaan ulkoilla aina kytkettynä. Taluttimessa oleva koira on paremmin omistajansa hallittavissa ja
koiran kiinnipito rauhoittaa huomattavasti koiraa pelkääviä
ihmisiä.
Yhteiskuntakelpoisen koiran täytyy tiiviisti rakennetuilla
alueilla osata monia tärkeitä taitoja. Koiran tulee sietää
rullaluistelijoita, polkupyöräilijöitä, pyörätuoleilla kulkevia
henkilöitä ja monenlaisia muita vastaantulevia kulkijoita.
Koiran kanssa pitää myös pystyä rauhallisesti ohittamaan
toiset koirat ja muut eläimet.
Koska kaikki koirat eivät välttämättä pidä toisista koirista, ei
ole tarkoituksenmukaista päästää koiraa tervehtimään
jokaista vastaantulijaa. Koiran ulkoiluttaminen vaatii taluttajalta ympäristön huomioimista ja koiran hallintaa. Hallinta
on erityisen tärkeää, kun koira ulkoilee kelataluttimessa. Jos
pyöräilijä tai rullaluistelija kaatuu koiran taluttimeen, taluttaja on siitä vastuussa.
Metsästyslaissa säädetään, että 1.3.–19.8. välisenä aikana
ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se
on välittömästi kytkettävissä. Ilman maanomistajan tai
metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää muulloinkaan irti toisen alueella eli koira saa olla vapaana ainoastaan luvallisena aikana ja luvallisessa tarkoituksessa.
Metsästyslaki sallii alle 5 kk:n ikäisien koiranpentujen vapaana olemisen taajaman ulkopuolella maalis-elokuussa,
mutta metsästyslain lisäksi koirien kiinnipidosta säädetään
myös järjestyslaissa. Lain mukaan koira on pidettävä taajamissa kytkettyinä. Koiraa voi pitää taajamissa vapaana ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa sekä
suljetuilla piha-alueilla. Myös tällöin koirien on oltava omistajansa tai haltijansa valvonnassa.
Teksti: Kennelliitto

Koirien tarhat
Koiran ulkotarhassa on oltava tilaa vähintään: Pinta-ala m² Koiran keskimääräinen paino
Jos ulkotarhassa pidetään useampaa kuin kuutta koiraa, tarhan pinta-alaa on lisättävä sopivassa suhteessa yllä olevaa taulukkoa soveltaen.

Koirien lukumäärä

5kg ja alle

10kg

20kg

30kg

40kg

50kg

1
2
3
4
5
6

5
5
6
8
8
10

6
8
10
12
14
16

8
10
13
15
18
20

10
14
17
20
24
26

15
18
22
26
30
34

16
20
24
28
32
36

Koiran omistaja on vastuussa niin koiran hyvinvoinnista kuin koiran aiheuttamista vahingoista !

Sih t eer in m iett eitä …

Kevät näyttäytyy jo näin helmikuussa, kunnon lumitalvea ei
meillä ole ollut ollenkaan. Koirien turkit ovat karvanvaihdotkin jo tehneet ja imuri on ollut kovassa käytössä ja hiekkaa on kulkeutunut sisälle enemmän kun muina talvina.
Yhdistyksessä on moni asia tänä vuonna muuttunut. Jäsenmaksuihin on tullut jäsenille muutama muutos ja suurin
niistä on ilmoittautumisjärjestely kun on jäsenmaksun maksanut. En muista onko koskaan aikaisemmin ollut erillistä
jäsensihteeriä ja rahastonhoitajaa. Vuoden 2014 alusta
Carita otti jäsensihteerin tehtävät ja ihan ulkopuolisena
Annemari Salminen hoitaa yhdistyksen rahastonhoitajan
tehtäviä.
Tiinalle Iso Kiitos, näistä monesta vuodesta kun jaksoit
homman pitää kuosissa, niin rahastonhoitajana ja jäsensihteerinä. Yhteistyö on ollut helppoa ja homma on toiminut.
Onnea uusiin tuleviin haasteisiin !
Yhdistyksen jäseniltä toivotaan kärsivällisyyttä kun asioita
ajellaan uusille urille.
MOT ohjelma toi eteemme taasen sen yhteiskunnan painostuksen koirien käyttäytymistä kohtaan. Listoja on ollut
esillä mitä rotuja esim. Tanska on kieltänyt ja mitä olisi

seuraavaksi kieltolistalla. Iltalehdet ovat pursunneet purematapauksista lööpeillään, ja kuvia katsoessa jälki ison
koiran hyökätessä ei ole kaunista katseltavaa. Kun me jokainen huolehdimme omalta osaltamme ettei koirat juoksentele vapaina ja aiheuta häiriötä niin ehkä saamme Suomessa vielä olla ilman kieltolistoja.
Kesäpäivä ohjelma valmistuu seuraavaan lehteen ja suurimmat asiat on hoideltu pois alta paikan varaus ja tuomari.
Sitten on ne miljoona pikkuasiaa joihin toivottaisiin avustavia käsiä. Tulkaa ihmeessä mukaan kesäpäivä touhuihin,
ilmottaudu Raijan s.postiin tai puhelimeen halukkuudesta
osallistua järjestelyihin. Hommia löytyy niin miehille kuin
naisille.
Jalostustoimikunta on julkaisut listan jossa näkyy terveys-ja
kasvattajakyselyyn vastanneiden koirien nimet. Omistajille
on laitettu s.postilla kysely, että saako/ei saa koiran nimen
julkaista yhdistyksen lehdessä ja www-sivuilla. Jos et ole
saanut kyselyä ota yhteyttä allekirjottaneeseen, muutamalle koiran omistajalle ei kyselyä saatu perille laitettua.
Nyt sihteeri toivottaa kaikille ilosta kevättä kaikille.

Kesäpäivänäyttely 2014 ilmottautumislomake

Tittelit
Koiran nimi
Rekisterinumero
Synt.aika
Isän nimi
Emän nimi
Kasvattaja
Omistaja
Sähköposti

Uros

Narttu

Luokka
Pennut 5-7kk

Pennut 7-9kk

Jun

Avo

Nuo

Kasvattaja

Veteraanit

Val

Jälkeläis

päiväys ____.____._________

Kotikoiraluokka : Pojat

Tytöt

allekirjoitus __________________________________

Ilmottautuminen 31.5.2014 mennessä (postileima) tai 15.6.2014 mennessä (postileima)
Kirsi Leimu, Virkasuontie 107, 32300 Mellilä
tai s.postitse: kirsi.leimu@slovakiancuvac.fi

