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KOKOUSKUTSU
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n sääntömääräinen kesäkokous
Aika: 13.7.2014 klo 10.30
Paikka: Kestikartano Aurantola, Aurantolantie 525, 47710 Jaala
ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa,
ja 2 ääntenlaskijaa
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätökseen perustuvan
yhdistyksen taloudellista asemaa koskevan selostuksen esittäminen
vuodelle 2013
7. Tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä
vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle.
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen
_________________________________________________________________________________
Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 10.20 kokous paikalla.

TERVETULOA!
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Puheenjohtajan palsta
Hei yhdistykseläiset ympäri Suomen!
Mukavia terveisiä kädessäsi olevan lehden
tiimoilta. Perinteikkäälle lehdellemme on löytynyt
kokoaja, jota ehkä muistattekin haeskelleemme
tovin jos toisenkin. Lehtemme taitosta tästä
numerosta alkaen vastaa Tarja Pahkasalo.
Lämpimästi tervetuloa lehtipuuhiin Tarja. Ja
lämpimästi tervetuloa tuleviin lehtiin
kaikenkarvaiset lehtimateriaalit juttujen, kuvien,
piirrosten jne. muodossa. Otamme myös
mielellään vastaan ideoitanne lehden sisällön
kehittämiseksi ja esimerkiksi artikkelivinkkejä
silmiinne osuneista kirjoituksista, joihin arvelisitte
olevan mahdollisuus saada julkaisulupa
lehteemme.
Muutama viikko vielä ja Kestikartano Aurantola
Jaalassa kutsuu taas kauniisiin maisemiinsa meitä
cuvacien ystäviä. Pari vuotta sitten vietimme
Kesäpäivät samaisessa paikassa ja paikka sai
keskuudessamme kovasti kehuja niin
majoitusvaihtoehdoistaan,
luonnonkauneudestaan kuin maukkaasta
ruuastaankin. Tervetuloa taas suurilukuisesti
mukaan Kesäpäiville niin ensikertalaiset kuin
monivuotiskonkarit. Ohjelma on tarkoituksella
rennon väljä jättäen toivottavasti runsaasti aikaa
sille meistä monista tärkeimmälle: vanhojen ja
uusien tuttujen tapaamiselle, mukavalle
jutustelulle ja tutustelulle, ihanien koirien
katselulle ja kesäillasta nauttimiselle hyvässä
seurassa. Näyttely on viime vuosina kasvanut niin
mittavaksi, kiitos mukana olleen
monikymmenpäisen cuvac-lauman, että juurikaan
muuta häppeninkiä ei lauantaille itse asiassa
mahtuisikaan. Tuntuma kun on, että näyttelyn
aikaan porukat kumminkin valtaosin tykkäävät
katsella sitä näyttelymeininkiä. Näitä koiria, joita
kerrankin on mahdollisuus nähdä paljon.
Kesäpäivänäyttelyyn rohkaisemme erityismatalan
kynnyksen kannustuksella lähtemään mukaan
myös niitä cuvacin omistajia, joita
näyttelykärpänen ei ole päässyt puraisemaan tai
jotka tuntevat vierastavansa koko
koiranäyttelymeininkiä. Kyseessähän on
epävirallinen näyttely, jossa aivan ensi kertaa
kehässä oleva koirakin saa kaikessa rauhassa
esiintyä niinkuin on esiintyäkseen.

Koiran tai esittäjän ei tarvitse osata mitään sen
kummoisempaa, ensikertalaiselle vinkataan kyllä
varmasti jutun juoni. Tällainen epävirallinen
näyttely on oiva paikka tulla katsomaan ja
kokeilemaan, mitä koiranäyttelyssä tapahtuu.
Koirien tai esittäjien ”mokailut” on enemmän kuin
sallittuja :) Liian vakavaa kun ei näyttelytouhujen
pitäisi olla, paljon mieluummin hauskaa
yhdessäoloa!
Tästä lehdestä löydät lisätietoa kesäpäivistä kuten
ilmoittautumisohjeet kesäpäivänäyttelyyn ja
ruokailuihin sekä ohjeet majoituksen
varaamiselle.
Vuosi on kulkenut kohta puoliväliinsä, ja siinä
samaiseen tahtiin myös cuvacien
monimuotoisuuskartoituksen projektivuosi.
Vuoden 2013 aikana yhdistyksessämme
tsempattiin kovasti varojen keräämiseksi
monimuotoisuuskartoitusprojektille. Syyskokous
2013 päätti tuntuvasta tukisummasta per vuonna
2014 testattu koira. Jos siis koet, että voisit lähteä
mukaan kartoitukseen teettämällä
koirastasi/koiristasi MyDogDNA-testin, se
kannattaa tehdä juuri tänä vuonna, sillä tukea
maksetaan vain nyt projektivuonna teetetyistä
testeistä. Toimimisen aika on siis käsillä!
Testin hinta jää yhdistyksen maksaman tuen
jälkeen verrattain kohtuulliseksi. Pyrkimyksemme
oli saada testin osto ja näytteenottomahdollisuus
myös Kesäpäivien ohjelmaan, mutta kesälomaaikojen vuoksi näytteenottajaa Genoscoperilta
emme Jaalaan valitettavasti saaneet. Onneksi
testin tilaaminen netistä ja poskisolunäytteen
harjaaminen kotona on tehty varsin helpoksi.
Ohjeet mukaan lähtemiselle löytyvät eteenpäin
lehteilemällä.

Oikein suloista suvea kaikille!
Tapaamisiin Jaalassa 12.-13.7.!
Satu
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Jalostustoimikunta tiedottaa
Jalostustarkastuksista

Kasvattajapäivä 7.2.2015

Syyspäivässä 4.10.14 Tammelassa tehdään taas
cuvacien jalostustarkastuksia, joihin toivotamme
lämpimästi tervetulleeksi kaikki 18 kuukautta
täyttäneet cuvacit. Yläikärajaa ei ole, eikä sillä ole
merkitystä, aiotaanko koiraa mahdollisesti käyttää
jalostukseen vai ei. Tervetulleita ovat siis myös
esim. kastroidut ja steriloidut cuvacit. Jokainen
tarkastettu yksilö antaa arvokasta tietoa
harvalukuisesta rodustamme.
Jalostustarkastukset tekee Elena Ruskovaara.

Kasvattajapäivä on suunnitelmissa pitää
Renkomäen hallissa Lahdessa lauantaina
7.2.2015. Jalostustoimikunta ottaa mielellään
vastaan ehdotuksianne ja toiveitanne puhujista ja
päivän teemasta. Suunnitelmissa on myös
mahdollisuus jälkeläis- ja
kasvattajajalostustarkastukseen päivän aikana.

Uutena kokeiluna tarjoamme tänä vuonna
perinteisen yksilökohtaisen jalostustarkastuksen
lisäksi jälkeläisjalostustarkastusta ja
kasvattajajalostustarkastusta seuraavasti:

Cuvacien terveyskysely ja
kasvattajakysely
Kyselyt löytyvät osoitteesta
www.slovakiancuvac.fi jalostussivulta.
Vastaaminen vie muutaman minuutin.
Kiitos jokaisesta täytetystä kyselystä!

Jälkeläisjalostustarkastus: yksi cuvac ja sen kaksi
tai usempi jälkeläistä
Kasvattajajalostustarkastus: kasvattajalta 3 tai
useampia kasvatteja
Jälkeläis- ja kasvattajajalostustarkastuksiin
otetaan koiraryhmiä niin paljon kun
yksilökohtaisilta tarkastuksilta jää vielä tilaa/aikaa.
Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin yhdellä
kertaa pystytään tarkastamaan,
jalostustoimikunta varaa oikeuden valita
tarkastukseen tulevat ryhmät perusteenaan esim.
ryhmän koko ja se, miten paljon kyseisistä
koirista/linjasta on ennestään
jalostustarkastustietoa.
Jos kiinnostuit jälkeläis- ja/tai
kasvattajajalostustarkastuksesta, laita viestiä
jalostustoimikunnan sihteerille ja kerro millaisella
koirajoukolla olisit tulossa mukaan. Perinteiseen
yksilökohtaiseen jalostustarkastukseenkin voi toki
jo myös ilmoittautua. Sähköpostit:
inga.pyykko@slovakiancuvac.fi tai puhelimitse
041-5439512.
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Jalostustarkastettu, Parikkala 3.5.2014

SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS R.Y.
JALOSTUSTARKASTUS
Koiran nimi: Kalliovaaran Älinä Princova
Sukupuoli: narttu
Rek.nro: FI44672/12
Tatuointi / siru:
Synt.: 10.07.2012
Ikä: 1 v 10 kk (noin)
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet:
kyynärnivelet:
Paikka: Parikkala
Aika: 3.5.2014
1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: erittäin narttumainen,
hiukan matalaraajainen, hyvin kaunispäinen ja sopivaluustoinen
2. KOKO: säkäkorkeus: 60
3. PÄÄ
purenta: OK
hampaat (koko ja muut huomiot): Ok
kallo-osa: Erinomainen, tilava
otsapenger: Sopiva
kuono-osa: sopivan vahva, oikea pituus
huulet: Hyvät, tummat, tiiviit
pigmentti kirsussa: syvä, tumma
pigmentti huulissa: tumma
silmät: ilme: erinomainen
väri: riittävän tumma
muoto: oikea, manteli
korvat: kiinnitys: oikea
koko: sopivankokoiset
4. RUNKO
kaula: vahva, hyvä pituus
rintakehä muoto: Voimakkaasti kaartuva, tilava, varsin syvä
pituus: hyvä, pitkä
eturinta: tarpeeksi täyttynyt
selkä: tarpeeksi tiivis
lanneosa pituus: hyvä, tiivis
vahvuus: vahva
lantion asento: viisto
pituus: pitkä, hyvä

5. RAAJAT
raajojen luusto: hyvä, keskivahva
käpälät: sopivan tiiviit, vaaleat kynnet
eturaajat: hyvät
lapaluun asento ja pituus: hyvät
olkavarren asento ja pituus: hyvä asento, varsin pitkä
takaraajat: hiukan rungon alle asettuneet
reiden pituus ja lihaksikkuus: lihaksikas, hyvä pituus
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): oikea
kintereet: vahvat, sopiva korkeus
kannukset: molemmissa takaraajoissa kannuskynnet
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: kyynärpäistä löysät
liikkeet takaa: yhdensuuntaiset, vahvat
liikkeet sivusta: hyvä askelpituus, vähän laiska liikkuja
selkä liikkeessä: hiukan painunut, pehmeyttä
7. HÄNTÄ
pituus: vähän lyhyt, ei yletä aivan kintereeseen
asento seistessä: oikea, sikarinmallinen
asento liikkeessä: häntä rennosti rungon takana
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: puhdas valkoinen, nyt paikoin pehmeyttä,
vaihtumassa
karvan määrä: hyvä
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: rauhallinen
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: pää, ilme, pigmentti, luusto ja käytös

erityisiä puutteita: saisi olla raajakkaampi
Parikkala 3.5.2014

Elena Ruskovaara
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Selkälausunnot
Kennelliitto on viime vuodesta lähtien antanut virallisia terveyslausuntoja myös selkämuutoksista. Aikaisemmin kyseisiä
lausuntoja on voinut saada vain tietyille roduille, mutta 1.6.2013 lähtien lausunnot on voinut saada kaikille kuvatuille
koirille rodusta riippumatta.
Lausunnot on mahdollista saada cuvaceille spondyloosista (SP), välimuotoisista lanne-ristinikamista (LTV) ja
nikamaepämuodostumista (VA). Synnynnäisistä muutoksista (LTV, VA) lausunto voidaan antaa 12kk täyttäneelle
koiralle, spondyloosilausuntoa varten koiran tulee olla täyttänyt 24kk. Selkäröntgenkuvat otetaan aina rauhoituksessa,
ja lausuntoa varten vaadittujen kuvien määrä määräytyy haluttujen tutkimusten sekä koiran iän mukaan.
Koiran selän normaalianatomia on hyvä tuntea ennen muutosten tarkempaa tutkiskelua. Koiran selkäranka jakautuu
viiteen osaan: kaula-, rinta- ja lannerankaan, ristiluuhun sekä häntään. Normaalilla koiralla on 7 kaularangan, 13
rintarangan ja 7 lannerangan nikamaa sekä vaihteleva määrä häntänikamia. Ristiluu muodostuu kolmesta
yhteenkasvaneesta ristinikamasta, jotka yhdessä muodostavat ristiluun. Viimeinen lannerangan nikama ei
normaalitilanteessa nivelly lantioon eivätkä lannerangan sivuhaarakkeet ole normaalisti kiinteässä yhteydessä lantion
luihin. Ristiluu sen sijaan niveltyy lantioon. Ristiluun nikamien okahaarakkeet muodostavat koiralla normaalisti
yhtenäisen harjanteen.

Spondyloosi (SP)
Spondyloosi on selän rappeumasairaus, jossa selkänikamien väliin kehittyy luupiikkejä sekä - silloittumia. Spondyloosia
voi esiintyä millä tahansa rodulla, ja muutoksia löytyy usein ikääntyviltä koirilta. Toisilla roduilla muutoksia voidaan
nähdä jo nuorillakin koirilla (esim. bokserit, bulldogirodut jne). Spondyloosi on etenevä sairaus. Tämän vuoksi on
mahdollista, että nuorena puhtaan spondyloosilausunnon saanut koira voi myöhemmällä iällään sairastua
spondyloosiin.
Spondyloosimuutoksia voi muodostua mihin tahansa nikamaväliin, mutta tyypillisiä paikkoja spondyloosille ovat rintalannerangan vaihtumiskohta, lannerangan loppuosa sekä lannerangan ja ristiluun väli. Spondyloosin aiheuttamia
silloittumia voi muodostua joko nikamien alapuolelle (ventraalisesti) tai nikamien sivuille (lateraalisesti).
Spondyloosimuutokset etenevät yleensä nikamien päädyistä alkavista piikeistä pikkuhiljaa nikamat yhdistävään ja
selkää jäykistävään luusiltaan.
Piikkivaiheessa oleva spondyloosi aiheuttaa usein kipuilua. Koira saattaa ontua tai oireilla selkeästi selkäkipuoirein.
Tällöin voi ilmetä myös hyppäyshaluttomuutta. Kun piikit muodostavat kokonaisen sillan nikamien välillä, helpottavat
oireet usein. Silta voi kuitenkin murtua traumaattisesti, jolloin oireet voivat jopa pahentua. Mittavat
spondyloosimuutokset jäykistävät selän liikkuvuutta ja altistavat myös lihaksiston jumittumiselle. Etenkin lateraaliset
spondyloosimuutokset voivat myös painaa hermoja aiheuttaen voimakasta kipuilua tai jopa hermostollisia puutoksia
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spondyloosi rintarangassa

spondyloosi lannerangassa
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Spondyloosilausuntojen arvosteluasteikko:
SP0

puhdas: Ei muutoksia

SP1

lievä :Todetaan < 3 mm piikkejä korkeintaan 4 nikamavälissä tai > 3 mm piikkejä korkeintaan 3
nikamavälissä tai saareke korkeintaan 2 nikamavälissä

SP2

selkeä: Todetaan silloittuma (täysi tai vajaa) korkeintaan 2 nikamavälissä ja/tai suuria saarekkeita
korkeintaan 2 nikamavälissä

SP3

keskivaikea: Todetaan silloittumia (täysiä tai vajaita) ja/tai suuria saarekkeita 3 – 7 nikamavälissä.

SP4

vaikea: Edellisiä vakavammat muutokset

Ylläolevat koskevat alle 5-vuotiaita koiria. Tämän jälkeen ikä otetaan huomioon lausunnossa.

Nikamien epämuodostumat (VA, vertebral anomaly)
Epämuodostuneita nikamia esiintyy etenkin roduilla kuten englannin- ja ranskanbulldogit, joilla nikamien
epämuotoisuus liittyy korkkiruuvihäntään. Muutoksia voi myös ilmetä muilla roduilla. Nikamat voivat olla
joko lievästi epämuodostuneita (esim. nikamien puutuvat sivuhaarakkeet) tai muutokset voivat olla niin
voimakkaat, että epämuotoiset nikamat johtavat selkärangan epänormaaliin rakenteeseen (esim.
kolmiomaiset puolinikamat, jotka aiheuttavat selkärantaan ”mutkan”). Voimakkaasti epämuodostuneet
nikamat voivat aiheuttaa painetta selkäytimeen, jolloin oireena ilmenee kipuilua sekä vakavissa
tapauksissa myös neurologisia oireita
Nikamaepämuodostumien arvosteluasteikko:
VA0

normaali: Ei muutoksia

VA1

lievä: 1 - 2 epämuodostunutta nikamaa

VA2

selkeä: 3 - 4 epämuodostunutta nikamaa

VA3

keskivaikea: 5 - 9 epämuodostunutta nikamaa

VA4

vaikea: 10 tai enemmän epämuodostunutta nikamaa
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Välimuotoiset lanne-ristinikamat (LTV, lumbosacral transitional vertebra)
Välimuotoisella nikamalla tarkoitetaan nikamaa, jolla on kahden eri nikaman piirteitä. Välimuotoisella lanne-ristinikamalla
on siis sekä lanne- että ristinikaman piirteitä. LTV- muutoksissa voidaan puhua joko lumbarisaatiosta, jolloin välimuotoinen
nikama muodostuu ensimmäisestä ristiluun nikamasta, tai sakralisaatiosta, jolloin kyseessä on viimeinen lannerangan
nikama.
On myös mahdollista, että LTV aiheutuu epänormaalista lannerangan nikamien määrästä – joskus nikamia voi olla koiralla 6
tai 8. Jotta lanne- ja rintarangan nikamien määrä voidaan laskea, tulee koiralta LTV-lausunnon saamiseksi ottaa perinteisen
lonkkakuvan lisäksi myös sivukuvat rinta- ja lannerangasta.
Välimuotoinen lanne-ristinikama on periytyvä nikamaepämuodostuma, jonka periytysmismekanismia ei kuitenkaan vielä
tunneta. Periytyvyydestä tehdään tällä hetkellä tutkimuksia. Löydöksen merkitys koiralle riippuu muutosten asteesta.
Kunnes periytyvyydestä on tarkempaa tietoa, on löydökset syytä ottaa huomioon koiran jalostuskäyttöä mietittäessä. Koira,
jolla on löytynyt lievempää LTV-muutosta, olisi hyvä yhdistää selältään terveeksi lausuttuun koiraan.
LTV-muutosten arvosteluasteikko:
LTV0
LTV1
LTV2
LTV3
LTV4

Ei muutoksia
Jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2)
Symmetrinen välimuotoinen lanne-ristinikama
Epäsymmetrinen lanne-ristinikama
6 tai 8 lannenikamaa

LTV0
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LTV1
Muutos on lievin välimuotoisen lanne-ristinikaman löydös. Tässä tapauksessa ristiluun harjanteessa on painauma
1. ja 2. ristinikaman okahaarakkeiden välissä. Lievimmillään kyseessä voi olla vain puutteellisesti kehittynyt
harjanne. Nykytietämyksen mukaan muutokset eivät aiheuta koiralle oireita.
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LTV2 & LTV3
LTV voi olla symmetrinen tai epäsymmetrinen. Nikaman symmetrisyys vaikuttaa muutoksen koiralle aiheuttamiin
oireisiin. LTV2 tarkoittaa, että välimuotoinen nikama on symmetrinen ja molemmilta puoliltaan samanlainen, LTV3muutoksessa nikama on epäsymmetrinen, jolloin nikaman vasen ja oikea puoli ovat erilaiset. Nikaman
epäsymmetrisyys aiheuttaa vinoutta, joka altistaa herkemmin koiraa oireille.
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LTV4
Muutoksessa koiralla on epänormaali määrä lannerangan nikamia (6 tai 8). Tällöin joko lannerangan viimeinen nikama
muistuttaa ristinikamaa, tai ristiluun ensimmäinen nikama muistuttaa lannerangan nikamaa.

13

Meidän ČuvaČ 2/2014

Välimuotoisten nikamien aiheuttamat ongelmat riippuvat muutoksesta ja sen vakavuudesta. Koira voikin olla LTVdiagnoosista huolimatta täysin oireeton. Epäsymmetrinen välimuotoinen nikama liittyy kuitenkin koirilla usein vinoon
lantioon. Vinon lantion aiheuttama epätasainen rasitus johtaa herkästi sekä selän lihaksiston jumiutumiseen että
takaraajojen epätasaiseen käyttöön. Vinolantiosta johtuva takaraajojen epätasainen rasittuminen altistaa koiraa myös
toispuoliselle lonkkanivelen nivelrikolle. Tälläisessä tapauksessa ennaltaehkäisevä lihashuolto sekä tarvittaessa nivelen
toimintaa tukevat ravintolisät ovat suositeltuja.
Muutokset voivat myös altistaa koiraa nk. cauda equina- syndroomalle, jolla tarkoitetaan selkäydinkanavan loppuosan
hermojen puristustilasta johtuvaa oireyhtymää. Tila oireilee takaosan hermostollisena oireiluna, kuten kipuna ja
takajalkojen neurologisina puutoksina. Oireina voi esiintyä esim. ontumaa, hyppäämishaluttomuutta sekä virtsan- tai
ulosteen pidätyskyvyttömyyttä. Pahimmillaan tila voi johtaa jopa halvausoireisiin.

Teksti ja kuvat: Ell Satu Nurmikari
LTV-kuvat: Suomen Kennelliitto
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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 2013-2014 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 monimuotoisuuskartoitus-projektista: satu.ketonen@slovakiancuvac.fi puh. 040 8315028
tai kirsi.leimu@slovakiancuvac.fi puh. 0400 994987.
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Mitä DNA-tietoa on nyt mahdollista saada jalostustyön tueksi
DNA-tietoa voidaan nykypäivänä hyödyntää
monipuolisesti jalostuksessa ja rodun terveyden
edistämistyössä. DNA-testauksen avulla voidaan
jokaiselle koiralle määrittää oma DNA-tunniste
sekä hankkia tietoa yksilöllisistä ja rotua
koskevista perinnöllisistä sairauskantajuuksista,
ulkoisten ominaisuuksien periytymisestä (mm.
värit, luonnon töpöhäntäisyys), rodun
monimuotoisuustilanteesta ja koirien välisistä
perinnöllisistä eroavaisuuksista. Kattava DNAtieto voidaan näin valjastaa sekä kasvattajan
että rotuyhdistyksen työkaluksi ja kestävän
jalostustyön pohjaksi.

Miksi monimuotoisuuden vaaliminen
on niin tärkeää
Perimän monimuotoisuudella tarkoitetaan
yksilön perimässä esiintyvien geenimuotojen
kirjoa sekä sitä, kuinka suuressa osassa perimää
yksilö on perinyt erilaisen geenimuodon
kummaltakin vanhemmaltaan. Monimuotoisuutta
lisäämällä ja ylläpitämällä voidaan vastustaa
sairauksien esiintymistä. Yleisesti ottaen,
monimuotoisuuden optimoiva jalostus tuottaa
sekä jälkeläisiä, joiden sopeutumiskyky ja
elinvoima ovat paremmat, että suurempia
pentuekokoja. Monimuotoisuuden
suunnitelmallinen kehittäminen auttaa siis
tavoittelemaan pitkäaikaisia hyötyjä koko rodun
terveydelle.
Koiran kehittyessä harmaasudesta nykypäivän
koirarotuihin on populaatioiden muodostuessa
tapahtunut useita nk. pullonkaulailmiöitä.
Erityisen suuria kehityksellisiä pullonkauloja on
esiintynyt kahdessa kohdassa koiran historiaa:
kun sudesta on kehittynyt koira ja edelleen kun
koira on kehittynyt eri roduiksi. Rotujen
muodostuessa geneettinen materiaali on
jakautunut niihin epätasaisesti kerryttäen erilaisia
perinnöllisiä sairauksia eri tavoin eri rotuihin. Kun
toistuvasti on sallittu vain pienen määrän
yksilöitä viedä geenejään eteenpäin, on samalla
joka sukupolvessa pienennetty eri geenimuotojen

kirjoa. Näin ollen sairausgeenien testaamisen
lisäksi tulisi rodun geneettisen
monimuotoisuuden tasoa mitata ja seurata
säännöllisesti, jotta geenimuotojen häviämisen
kautta ei kohdattaisi uusia perinnöllisiä ongelmia.

MyDogDNA ja perimänlaajuinen
analyysi
MyDogDNA on uusi testauskonsepti, joka
ensimmäistä kertaa kokoaa yhdellä testillä
yhteen paljon perimänlaajuisesti kerättyä DNAtietoa. Siihen sisältyy perinnöllisten sairauksien ja
ominaisuuksien testaamisen lisäksi DNA-tunniste,
jota on mahdollista hyödyntää polveutumisen ja
sukupuun taustana sekä yksilön tunnistamisessa.
Tämän ohella MyDogDNA:n avulla voidaan mitata
monimuotoisuutta, joka sekä heijastaa yksilön
sisäsiittoisuustaustaa että antaa viitteitä tulevien
sukupolvien monimuotoisuudesta. MyDogDNAtietokanta tuo myös valmiudet tarkastella koko
rodun tilannetta perinnöllisten sairauksien ja
monimuotoisuuden osalta. Rodun sisäisiä
perimän eroavaisuuksia voidaan tutkia vertaillen
esimerkiksi eri linjaisuuksia sekä hyödyntää
suhteessa muihin rotuihin mahdollisia
rotuunottoja tai roturisteytyksiä suunniteltaessa.
Tietokannan tuomaa informaatiota
hyödyntämällä on mahdollista tehdä tärkeää
rodun hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää
kasvattajayhteistyötä.
Koiranomistajalle MyDogDNA tuo uudenlaista
tietoa koiran perimästä. MyDogDNA-tietokannan
laskema perimän terveysindeksi (GHI) kuvaa
koiran perimän terveyttä testitiedon pohjalta.
Tähän sisältyvät tulokset perinnöllisten
sairauksien testeistä sekä yksilön
perimänlaajuisesti mitattu monimuotoisuus.
Testikohtaiset tulokset raportoidaan myös
erikseen omissa tulosnäkymissään.
Koiranomistajan tai kasvattajan on mahdollista
nähdä oman profiilinsa kautta kaikki
omistamansa koirat sekä myös ne muiden
omistamat koirat,
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joiden tulokset on hänelle jaettu. Tietokannassa
koiranomistaja saa automaattisen pääsyn
MyDogDNA Breeder – koirien
parinmuodostustyökaluun, joka auttaa
arvioimaan jalostusvalintojen vaikutusta tulevien
sukupolvien terveyteen sekä löytämään
eriperimäisiä saman rodun edustajia.
MyDogDNA-konsepti yhdistää geenitestauksen ja
tutkimustyön käytännön tasolla. Kun jokaiselta
yksilöltä testataan yhtäaikaisesti yli 130 erilaista
perinnöllistä mutaatiota, saadaan kattavaa tietoa
eri sairauksien esiintyvyydestä eri roduilla, myös
niiden rotujen osalta, joita ei aiemmin ole
kyseisten sairauksien osalta tutkittu.
Testipaneelin avulla on tehty löydöksiä jo ainakin
10 sairauden osalta niiden esiintyvyydestä myös
aiemmin tutkimattomilla roduilla (ks. taulukko 1).
Tämä vahvistaa kattavan paneelitestauksen
mukanaan tuomia etuja: MyDogDNA:n
lähestymistapa seuloa geenivirheitä laajasti
kaikilta roduilta on näin ollen osoittautunut hyvin
menestyksekkääksi. Kaikki uudet löydökset
varmennetaan aina huolellisen prosessin kautta
ennen kuin niiden merkitys uusille roduille
todetaan osoitetuksi.

Miten hyödyntää DNA-tietoa
jalostuksessa
Perimän analyysin pohjalta voidaan arvioida sekä
yksittäisten koirien että koko rodun tilannetta
perinnöllisten sairauksien, muiden
ominaisuuksien ja monimuotoisuuden osalta.
Näitä tietoja voidaan hyödyntää käytännön
jalostustyössä sukutaulujen ohella. Tärkeää on
myös kuitenkin huomioida erikseen esimerkiksi
ne mahdolliset tautikantajuudet, joiden
testaaminen ei vielä sisälly MyDogDNAtestipaneeliin.
DNA-tietoa voidaan hyödyntää jalostuksessa
myös rodussa aiemmin ilmenneiden
perinnöllisten pulmien torjumisessa. Esimerkiksi
suosittujen urosten eli niin kutsuttujen
matadorurosten käyttö jalostuksessa on tuonut
useisiin rotuihin perinnöllisiä ongelmia. Samoja

parhaiksi katsottuja uroksia on saatettu käyttää
lukuisten pentueiden astutuksessa.
Ilman tietoa niiden perimässään kantamista
ongelmista on näin ollen saatettu aiheuttaa
niiden leviämistä rotuun hyvin laajalti. DNAtiedon avulla on mahdollista löytää ratkaisuja
perinnöllisten pulmien vähentämiseksi
käyttämällä sellaisia jalostusyhdistelmiä, joilla ei
ole perimässään samoja tunnettuja sairauksia.
Niiden sairauksien kohdalla, joiden geneettistä
taustaa ei tunneta, voidaan monimuotoisuuteen
pyrkimällä vähentää todennäköisyyttä ongelmien
puhkeamiselle.

Vuosi MyDogDNA:n kanssa – Katsaus
rotujen tilanteeseen
MyDogDNA-testauspalveluita on nyt ollut tarjolla
vuoden ajan ja paljon tietoa on jo ehditty saada
sekä koirien että rotujen perimän tilanteesta. Alla
oleviin taulukoihin on kerätty tietoa sekä uusista
löydöksistä että eri rotujen
monimuotoisuusasteista. Taulukkoon 2 on koottu
rotukohtaista tietoa eri roduista. Näiden lisäksi
taulukkoon on lisätty myös susi sekä sekarotuiset
koirat ja tietoa myös tietokannan testatun
koirapopulaation monimuotoisuuden tilasta
kokonaisuudessaan. Esitetty luku on testattujen
koirien monimuotoisuusasteen mediaani.
Taulukon mukaan rotujen tilanne on hyvin
erilainen. Listalla on hyvin monimuotoisia rotuja,
mutta useat rodut myös vaikuttavat tarvitsevan
tukea monimuotoisuuden lisäämiseksi rodussa.
Rotukohtaista tilastotietoa saadaan näkyville, kun
rodussa testattujen koirien lukumäärä on
vähintään 30. Myös slovakiancuvacin osalta on
aktiivisella testauksella mahdollista saada lisää
ajantasaista tietoa rodun tilanteesta. DNA-testaus
voi toimia tehokkaana apuvälineenä sekä
yksittäisten sairauksien että monimuotoisuuden
huomioimisessa. Tämä tukee kasvattajien työtä ja
voi auttaa uusien perinnöllisten ongelmien
ehkäisyssä niin yksittäisessä linjassa kuin koko
rodussa. Tervetuloa mukaan!
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Taulukko 1: Uudet MyDogDNA-löydökset eri roduissa, tilanne toukokuussa 2014

Taulukko 2. Eri rotujen monimuotoisuus mediaaniluvulla kuvattuna MyDogDNAtietokannan mukaan, tilanne toukokuussa 2014.

Teksti: Katja Jauni, Genoscoper
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Slovakianpaimenkoirayhdistyksen perinteiset

Kesäpäivät 2014
12.-13.7.
Kestikartano Aurantolassa, Jaalassa

Lauantai 12.7
Klo 8.00- 9.30 Aamupala
Klo 10.45 Tervetuloa Cuvac-kesäpäiville
Klo 11 Kesäpäivänäyttely alkaa
Klo 13 Ruokailu
Klo 14 Kesäpäivänäyttely jatkuu…
Kesäpäivänäyttelyn päätyttyä on vapaata aikaa seurusteluun ja pelailuun yms.
klo 18-19 Naisten sauna
Klo 19-21 Miesten sauna
Grillillä tavataan klo 19-> iltaa jatketaan iloisen jutustelun ja yhdistyksen tarjoaman iltapalan
merkeissä.

Sunnuntai 13.7
Klo 8.00-9.30 Aamupala
Klo 10.20 Valtakirjojen tarkastus kesäkokoukseen
Klo 10.30 Kesäkokous 2014
Kesäkokouksen jälkeen päättyy Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n kesäpäivät 2014

Majoitus kesäpäivillä
Kesäpäivien majoituksesta vastaa Kestikartono Aurantola, josta jokainen varaa itse haluamansa
majoituksen.
HUOM. Majoitusta varatessasi laita Aurantolaan s.postia tai soita. Aurantolan kotisivuilla oleva varauskirja
ei kyseisen viikonlopun kohdalla ole käytössä. Varatessasi muista mainita että saavut
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n kesäpäiville.
Majoitusta koskevat hinnat:
Huone 2hlö (ei koiria) 70€/vrk Huone 1hlö (ei koiria) 50€/vrk
Mökki 2hlö 65€/vrk
Mökki 6-8hlö 95€/vrk
Aitta 1-2hlö 15€/hlö/vrk
Aitta 7 1-2hlö 25€/hlö/vrk
Yhteystiedot Aurantolaan: Sähköposti: 164sharp@aurantola.fi Puhelin 05 386164 www.aurantola.fi
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Kesäpäivät 2014
Ruokailu kesäpäivillä
Aamupala 8€/hlö
Lounas 13€/hlö (seisovapöytä)
sis. salaatin, lämpöisen aterian (jauheliha, kala tai kana), ruokajuoma (vesi, maito, kotikalja), leivät ja
levitteet sekä jälkiruoka ja kahvi.
Ruokailut varataan yhdistyksen kautta.
Ruokailuun ja aamupala (t) ilmoittautuminen on sitova, perumiset tulee tapahtua viim. 30.6 mennessä.
Jos ruokailua ei peruta ja pois jäännistä tämän takia tulee laskua, varaaja on velvollinen maksamaan
tilauksensa.
Varatessasi ilmoita määrät ja päivät ja ruoka-aineallergiat.
Varaukset ruokailuun viim. 30.6.2014 mennessä. inga.pyykko@slovakiancuvac.fi tai p. 041 543 9512

Kesäpäivänäyttelyn tiedot:
Kesäpäivänäyttely on lauantaina 12.7.2014 ja tuomarina näyttelyssä toimii Veli-Pekka Kumpumäki.
Ilmoittautumishinnat:
Jäsenet
31.5.2014 mennessä
saapuneet (postileima)
1.6.-15.6.2014 saapuneet
(postileima)
Ei jäsenet, hintaan
lisätään 5€

1.koira
20€

2.koira jne
15€

veteraanit, pennut, kotikoirat
10€

25€

25€

25€

Maksu tilille:FI2810853000317362/ Slovakianpaimenkoirayhdistys ry.
Viite:1122 Muista käyttää viitettä!
Huom: Maksukuittikopio toimittettava ilmoittautumisen yhteydessä.
Muistathan että paikanpäällä ei voi ilmoittautua.
Ilmottatumiset toimitetaan:
s.postilla kirsi.leimu@slovakiancuvac.fi tai
postitse Kirsi Leimu, Virkasuontie 107, 32300 Mellilä
Tiedustelut koskien kesäpäivänäyttelyilmoittautumista kirsi.leimu@slovakiancuvac.fi tai
p. 0400 994987 to tai pe iltaisin klo 18-20.00
Kesäpäivä ilmoittautumislomake löytyy yhdistyksen www-sivuilta ja Meidän Cuvac-lehdestä numerosta
1/14
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Kesäpäivät 2014

Huomioithan seuraavat asiat:
Sairasta koiraa ei saa tuoda näyttelyyn.
Koirat on oltava alueella kytkettyinä.
Pidäthän huolta myös paikan siisteydestä. Koiran kakat ja muut roskat roskiksiin.
Varaathan näyttely alueelle koirallesi vettä mukaan.
Näyttelyyn osallistuvien koirien rokotukset tulee olla voimassa.
Älä myöskään jätä koiraa kuumaan autoon.

Kesäpäivävastaava Raija Aarnikoivu
s.posti raija.aarnikoivu@slovakiancuvac.fi tai p. 050 547 5639
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Merkkiohjesäännöt
Yhdistys palkitsee toimijoitaan seuraavanlaisin
kunniamaininnoin. Ensimmäiset mahdolliset
ansiomerkit luovutetaan syyspäivillä 2014.
Hakukaavakkeet löytyvät yhdistyksen wwwsivuilta.
MERKKIOHJESÄÄNNÖT
YLEISTÄ ANSIOMERKEISTÄ
Merkki voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle
henkilökohtaisesti käyttäen perusteena saajan
aktiivista toimintaa
Slovakianpaimenkoirayhdistyksen sekä rodun
hyväksi.
Anomukset on toimitettava kirjallisesti ao.
kaavaketta käyttäen hallitukselle (sihteerille)
toukokuun
loppuun mennessä. Erityisiä poikkeuksia lukuun
ottamatta merkit jaetaan syyskokouksen
yhteydessä.
Merkin voi hakea jäsen itse tai joku jäsenen
puolesta. Kasvattaja ansiomerkin hakee
kasvattaja itse.
Merkkien ulkonäön, värin ja muodon päättää
Slovakianpaimenkoirayhdistyksen hallitus pyrkien
merkkien pysyvään ulkonäköön.
Yhdistyksen kunniajäsen voi saada
ansiomerkeistä ainoastaan kasvattaja
ansiomerkin.
Alla olevista säännöistä voi hallitus erittäin
poikkeuksellisissa tapauksissa, perustellusti
poiketa.

PRONSSINEN ANSIOMERKKI
Merkin tarkoituksena on innostaa ja osoittaa
kiitollisuutta henkilölle hänen tekemästään työstä
rodun/rotuaharrastavan yhdistyksen eteen.
HOPEINEN ANSIOMERKKI
Voidaan antaa henkilölle, joka on vähintään
seitsemän (7) vuoden ajan ollut yhdistyksen jäsen
ja
aktiivisesti harrastanut yhdistystoimintaa
Slovakianpaimenkoirayhdistyksessä sekä rotua.
Ansioksi katsotaan myös toiminta
palkintotuomari- ja koulutustehtävissä, sekä
menestyksellinen
kasvatustoiminta.

KULTAINEN ANSIOMERKKI
Voidaan antaa henkilölle, joka vähintään 15
vuoden ajan on ollut yhdistyksen jäsen ja tänä
aikana
aktiivisesti harrastanut rotua ja yhdistystoimintaa
sen erilaisissa luottamustehtävissä. Ansioksi
katsotaan myös pitkäaikainen toiminta
kilpailijana tai palkintotuomarina, kouluttajana tai
tehtyä
erityisen ansiokasta työtä koiranjalostuksen
hyväksi. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää
vain
henkilölle, jolla on yhdistyksen hopeinen
ansiomerkki.
KASVATTAJA ANSIOMERKKI
Kasvattajamerkki voidaan myöntää vähintään
kymmenen vuotta Slovakianpaimenkoirayhdistys
ry jäsenenä (yhtäjaksoisesti) olleelle
slovakiancuvackasvattajalle jolla on Suomen
Kennelliiton myöntämä kennelnimi/
allekirjoittanut kasvattajasitoumuksen ja joka on
toiminut slovakiancuvac kasvattajana vähintään
viisi vuotta ja kasvattanut vähintään 5 cuvac
pentuetta sekä kasvattamillaan cuvaceilla
saavuttanut vähintään 75 pistettä seuraavan
pistetaulukon mukaisesti:
Lonkat 1p Kyynärät 1p (viralliset)
Kilpirauhastesti 1p (tulos toimitettu
jalostustoimikunnalle)
FI MVA 1p
C.I.B 1p
Jalostustarkastus 1p
Luonne / MH- testi 1p
Kennelliiton hyväksymät koulutustunnukset 1p
Hakemus toimitetaan
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n sihteerille
kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.
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Seuraava cuvac-lehti
ilmestyy syyskuussa…

Meidän Cuvac -lehden aineistopäivät:
Nro

deadline

ilmestyy

Onko osoitteesi muuttunut?

3/2014

4.8.2014

syyskuu 2014

4/2014

3.11.2014

joulukuu 2014

Osoitteenmuutokset jäsensihteerille.
Carita Kilpi
Olkkaantie 330
31340 Porras
carita.kilpi@slovakiancuvac.fi

Tekstit tekstitiedostona tai sähköpostiin kirjoitettuna. (ei pdf)
Kuvat erikseen JPEG-tiedostona ja mahdollisimman suurina.
Viestiin merkki ”cuvac-lehti”
welmukarjis@gmail.com

Kuvia kaivataan lehteen täytekuviksi!

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.
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