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Puheenjohtajan palsta
Olemme saaneet nauttia, ja välillä monen mielestä
kenties kärsiäkin, ennätyshelteisestä kesästä. Nyt
elokuun puolivälissä tätä kirjoittaessani syksy
tuntuu, ja haluan sen vielä pitääkin aika kaukaisen
tuntuisena asiana. Ajattelen, että ainakin elokuu
olkoon kaikin mokomin vielä täyttä kesää. Mutta
kummasti kesäänkin kyllästyy. Alan oikein odottaa
viileitä, raikkaita kelejä ja näkymien avautumista
luonnossa lehtipuiden luovuttaessa vähitellen
lehtensä. On mukava taas tassutella kotona
villasukissa ja kuunnella syysmyrskyjen ujellusta,
rouskutella omeinoita, sytyttää kynttilöitä.
Vuodenajat. Niitä rakastan ja niiden vaihtelu on
ihan parasta. Ajattelen yhä kuten joskus lapsena,
että olisi kyllä aika tylsää, jos aina olisi suunnilleen
tasapaksun samanlaista keliä. Ainainen kesä – ei
sellaista minulle kiitos, jos valita saa :) Suomessa
olemme kerrassaan etuoikeutettuja, kun meillä on
niin vaihteleva vuosi. Ajatukset lähtivät heti jo
kiitoon kohti talven kyynystä, ensilumen leijailun
lähes taianomaista tunnelmaa...
Koiramaailmaankin vuodenajat tuovat oman
värinsä. Erilaiset tapahtumat, kisat ja kilvat ovat
runsaimmillaan sillä puolella vuotta, kun koirien
kanssa pystytään reippailemaan/ näyttelöimään/
kilpailemaan ulkona. Sisätilat koiramaisiin
tapahtumiin tuntuvat olevan loppujen lopuksi aika
harvassa.
Meidänkin yhdistyksessämme tapahtumat on jo
vuosia järjestetty enimmäkseen lämpimähköön ja
aina kovasti toivoen, poutaiseen aikaan. Tänä
vuonna ainakin tärppäsi! Saimme viettää vuoden
2014 kesäpäivät vailla sadepiskoa kauniissa
miljöössä Kestikartano Aurantolassa Jaalassa.
Kaunista säätä vielä paljon enemmän ilahdutti
kuitenkin se mahtava määrä porukkaa, mikä oli
taas lähtenyt huristelemaan eri puolilta Suomea
kohti kesäpäiviä. Kun koiria kerran oli paikalla
nelisenkymmentä, ihmisiä taisi olla ainakin
tuplaten ellei triplaten, jos riittää sekään. Kiitos
kaikille teille! Te kaikki mukana olleet teitte
yhdessä hienot kesäpäivämme, joista jäi lämmin
muisto mieleen. Tämän lehden sivuilta löytyy
itseoikeutetusti paljon asiaa kesäpäivistämme
näyttelytuloksineen.
Onnittelumme
vielä
näyttelyssämme niin isompaa kuin pienempääkin
menestystä niittäneille koirille omistajineen!

Suuret kiitokset näyttelymme tuomarille
Veli-Pekka Kumpumäelle, sihteereinä toimineille
Tarja Pahkasalolle ja Henna Kurhilalle, kameran
kanssa paikalla pyörineelle valokuvaajallemme
Henna Suihkolle, iloiselle ja avualiaalle Aurantolan
henkilökunnalle
sekä
tapahtumaamme
sponsoroineille Mustille ja Mirrille sekä
Westpro:lle.
Yhtä lailla isosti ja tasapuolisesti lämpimät
kiitokset kaikille teille, jotka olitte omalla
työpanoksellanne
mukana
tekemässä
tapahtumaamme. Näinkin iso tapahtuma ei
toteudu
ilman
monenmoisia
tehtäviä
ilmoittautumisten vastaanottamisineen, erilaisten
materiaalien hankkimisineen ja huolehtimisineen,
yhteydenpitoineen sinne ja tänne, ym. ym. Kiitos
talkooporukka!
Kesäpäivistä selvittyä monella olikin sitten
vastassa vähän isompi näyttelymittelö, nimittäin
8.-10.8.14 toista kertaa Suomen Helsingissä
pidetty, FCI World Dog Show 2014 -näyttely.
Onnittelumme upeille veteraaneille, näyttelyn
ROP-koiralle Kalliovaaran Meika Princovalle ja
VSP:lle Haltiavuoren Boja Derekille sekä uusille
maailmanvoittajille Haltiavuoren Davadatille ja
Augenzahn Marinalle. Olisipa mukava lueskella
Maailman näyttelyn tunnelmia vaikka tulevan
joulunumeromme sivuilta. Ottaako joku mukana
ollut kopin vastaan?
Keltaisena, oranssina ja punaisena hehkuvat
puiden
lehdet,
ohuenohuet
jääpeitteet
vesilätäköiden päällä, syksyn tuoksu...jokohan
tuollaista olisi lokakuun alussa, kun 4.10. vietetään
yhdistyksen syyspäivää Tammelassa? Tulee
mukaan toteamaan Tammelan päivän sää ja
tapaamaan vanhoja ja uusia tuttuja. Tästä lehdestä
löydät päivän ohjelman ja yhdistyksen
syyskokouksen esityslistan.
Tervetuloa vaikuttamaan!

Toivotan kaikille lukijoille ja koirakansalle iloa
syksyn iloista!
Satu
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Jalostustoimikunta tiedottaa
Jalostustarkastuksia
4.10.2014

Tammelassa

lauantaina

Cuvacien jalostustarkastuksia tehdään taas
perinteiseen tapaan yhdistyksen syyspäivän
yhteydessä, joka pidetään tänä vuonna
Tammelassa
lauantaina
4.10.14.
Jalostustarkastukset alkavat heti aamuvarhaisesta.
Jalostustarkastukset tekee Elena Ruskovaara.
Jalostustarkastettavan koiran tulee olla vähintään
18 kk ikäinen, yläikärajaa ei ole. Tarkastus on
yhdistyksen jäsenten koirille ilmainen, ei-jäsenten
koirille 10€/koira.
Tänä vuonna voit ilmoittaa koirajoukkoja
perinteisen yhden yksilön tarkastuksen lisäksi
myös
kasvattajasekä
jälkeläis
jalostustarkastukseen seuraavasti:
Kasvattajajalostustarkastus:
Vähintään kolme
saman kasvattajan kasvattia, jotka saavat olla
samasta tai eri pentueista
Jälkeläisjalostustarkastus: Emä tai isä ja vähintään
kaksi jälkeläistään
Jalostustarkastuspaikat täytetään ilmoittautumis
järjestyksessä. Jos ilmoittautuneita on enemmän
kuin tällä kertaa pystytään aikataulullisesti
tarkastamaan,
jalostustoimikunta
asettaa
etusijalle perinteiset yksilöjalostustarkastukset.
Jalostustoimikunta varaa myös oikeuden valita
kasvattaja- ja jälkeläistarkastuksiin tulevat ryhmät
siinä tapauksessa, että kaikkia ei pystytä tällä
kertaa tarkastamaan, perusteenaan mm. ryhmän
koko ja se, miten paljon kyseisistä koirista / linjasta
on ennestään jalostustarkastustietoa.
Ilmoittautumiset
jalostustarkastuksiin
Inga
Pyykölle
joko
sähköpostitse
inga.pyykko@slovakiancuvac.fi tai puhelimitse
041 543 9512.

Monimuotoisuuskartoituksen
jatkuu vuoden 2014 loppuun

kampanjavuosi

Vuoden 2015 alussa yhdistys tukee rahallisesti
vuosien 2013-2014 aikana mukaan lähteneitä
koiria. Jos siis olet harkinnut koirasi/koiriesi
testaamista, kannattaa testi ostaa tämän vuoden
puolella.
Tässä vielä passista lyhyesti:
Tilaamalla koirallesi MyDogDNA-passin olet
mukana
luomassa
kokonaiskuvaa
slovakiancuvacien
geneettisestä
monimuotoisuudesta.
Tilaamalla
passin
yhdistyskoodilla, CUVAC2013 , saat passin
listahinnasta 10 % alennuksen. Ja kun säästät
maksukuitin, myös yhdistys maksaa sinulle
tuntuvan tuen mukaan tulostasi. Tuki maksetaan
kaikille samanaikaisesti vuoden 2015 alussa.
MyDogDNA-passia varten koirasta tarvitaan
helposti otettava poskisolunäyte, jonka koiran
omistaja voi ottaa itse testipakkauksessa mukana
olevalla harjasetillä selkeitä ohjeita noudattaen ja
postittaa Genoscoperille. Jos kuitenkin haluaa
samalla koiralleen virallisen DNA-tunnisteen (esim.
mahdollisia polveutumistutkimuksia varten) tulee
poskisolunäyte otattaa virallisella näytteen
ottajalla (eläinlääkärit, kennelneuvojat ym. tahot,
joista löytyy lista Kennelliiton sivuilta).
Passin tilausohjeet ja tarkemmat tiedot passista
löydät: www.mydogdna.com/fi/dnapassi
Lisätietoa slovakiancuvacien monimuotoisuus
kartoitusprojektista:
satu.ketonen@slovakiancuvac.fi puh. 040 831
5028 tai kirsi.leimu@slovakiancuvac.fi puh. 0400
994 987.
Kasvattajapäivä lauantaina 7.2.2015 Lahdessa
Kasvattajapäivän ohjelma on vielä osittain avoin.
Jalostustoimikunta ottaa mielellään vastaan
vinkkejänne päivän teemoista ja kiinnostavista
puhujista. Kasvattajapäivä pidetään Renkomäen
hallissa. Tarkemmat tiedot päivästä tulevat tämän
lehden numerossa 4/2014.
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Slovakianpaimenkoirayhdistyksen syyspäivä
lehden numeroon 4/2014.

lauantaina 4.10.14 Tammelassa
Osoite: Olkkaantie 330, 31340 Porras

Syyspäivää vietetään tänä vuonna Kilven Caritan ja Akkasen Markon kotipiirissä Tammelassa. Ohjelmassa
jalostustarkastuksia, yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous, ruokailua, kahvittelua ja yhdessäoloa
syystunnelmissa unohtamatta perinteisiä yhdistyksen arpajaisia.

Ohjelma:
Jalostustarkastukset alkavat aamusella kahdeksan-yhdeksän aikoihin. Mukaan tuleville koirille ilmoitetaan
henkilökohtaisesti tarkempi aikataulu.
Ruokailumahdollisuus (lasagnea ja salaattia ruokajuomineen) on tarjolla puolen päivän hujakoilla edukkaaseen
neljän euron hintaan per henkilö. Yhdistys tarjoaa kahvit ja teet päälle.
Klo 14.00 Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
Kokouksen jälkeen lauantai-iltapäivää / -iltaa voi jatkaa hyvässä seurassa vaikka grillitulen äärellä

-------------------------------------------------------------------Grilli on kuumana koko päivän aamusta alkaen omatoimista grillailua ja nuotiontulen äärellä lämmittelyä
varten. Omat grillattavat mukaan. Yhdistyksen puolesta tykötarpeina löytyvät talouspaperit, kerta-astioita,
kahvia ja teetä sekä tuikitärkeä sinappi :)
Syysarpajaisissa myydään arpoja hintaan 2€/kpl tai 5€/3kpl. Paljon hyviä palkintoja!
--------------------------------------------------------------------

Ilmoittautumiset lasagne-ruokailuun 26.9. mennessä Carita Kilvelle sähköpostitse osoitteeseen
carita.kilpi@gmail.com. Muista ilmoittaa syöjien lukumäärä, mahdolliset allergiat yms. Ruoka (4€/hlö)
maksetaan paikan päällä. Varaa mielellään pikkurahaa/tasaraha mukaan, kiitos!
Ilmoittautumiset jalostustarkastukseen 28.9. mennessä Inga Pyykölle osoitteeseen
inga.pyykko@slovakiancuvac.fi tai puhelimitse 040 543 9512. Katso tarkemmat tiedot jalostustarkastuksista
tämän lehden ”Jalostustoimikunta tiedottaa”-sivulta.
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Kokouskutsu
Sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 4.10.2014 , Tammelassa
os. Olkkaantie 330, 31340 Porras.
aika: Lauantai 4.10.2014 klo 14.00 , valtakirjojen tarkistus alkaa kokouspaikalla klo 13.45
paikka: Carita Kilvellä, Tammelassa, os. Olkkaantie 330, 31340 Porras.
ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijaa
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi
7. Hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
- erovuorossa ovat varsinaisista jäsenistä Raija Aarnikoivu ja Ritva Piskunen
- varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan
8. Rahastonhoitajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi
9. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varamiestensä valitseminen
10. Jalostustoimikunnan täydentäminen
- erovuorossa Satu Ketonen
11. Hallituksen seuraavan vuoden työ- ja toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen
hyväksyminen
12. Seuraavan vuoden jäsen- sekä liittymismaksujen määrääminen
13. Kokousedustajien valinta Suomen Seurakoira ry (SSKY) yleiskokouksiin vuodelle 2015
14. Kilometrikorvauksien maksaminen toimihenkilöille vuodelle 2015
15. Muut mahdolliset asiat
16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
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Kesäpäivät 2014 Jaalan Aurantolassa

Kiitän kauniisti yhdistystänne, ja erityisesti kaikkia
näytteilleasettajia,
mahdollisuudesta
saada
arvostella
lähes
40
slovakiancuvacia
kesäpäivillänne. Olen niitä jo vuosia arvostellutkin
erinäisissä näyttelyissä, mutta saada näin monta
yksilöä yhtä aikaa kehääni antoi minulle hienon
mahdollisuuden päästä vertailemaan rodun
edustajia, ja samalla syventää omaa näkemystä
rodusta. Rotu onkin mielestäni hyvin kaunis ja
kunnioitusta herättävä.
Ymmärrän hyvin, että joukossa oli paljon koiria,
jotka eivät ole tottuneet näyttelytilanteeseen. Ehkä
kesäpäivät ovat niiden ainoa näyttely vuodessa?
Päällimmäisenä on mieleeni kuitenkin jäänyt se
ikävä tosiasia, että koirien luonteissa on
huomattavasti
työsarkaa.
Rotumääritelmän
ensimmäinen ja tärkein osio, yleisvaikutelma, alkaa
tästä rodusta seuraavasti: ” Slovakiancuvac on
tyypillinen vuoristokoira. Sillä on tiivis rakenne,
komea olemus ja tiheä, valkoinen karvapeite. Sillä
on voimakas luusto, eloisa luonne ja se on valpas,
rohkea ja älykäs.” Useissa luokissa jouduin
tekemään toisin, kuin olin ensin ajatellut, myös
valioluokissa, sillä jotkut niistä koirista, jotka olin
vertailussa ajatellut sijoittavani kärkeen, joko
uhkasivat muristen, yrittivät purra, tai väistivät
voimakkaasti antamatta tuomarin koskea itseensä.
Vaivuin suorastaan epätoivoon, enkä muista
mitään muuta rotua, missä olisi ollut
vastaavanlainen tilanne. Koskaan. Ikinä. Milloinkan.

Hyvin mielenkiintoista oli myös esittäjien
suhtautuminen asiaan. ”Tämä pelästyi kun tuo viiri
liehuu salossa”. ”Tässä pörräsi juuri kimalainen”.
”Ei näitten päähän pitäisi koskea”. ”Tämä pelkää
tuomarin takkia”. Tämä säikähti aurinkolasejasi”.
”Tuomarin tulisi ronskisti vaan tulla koskemaan,
tuomari selvästi pelkää”. ”Tämä ei tykkää tuomarin
hajuvedestä”. On kummallista, että rotu jonka
pitäisi pystyä vastustamaan petoeläimiä, jopa
karhua ja sutta, pelkää kimalaista, aurinkolasia,
takkia, isännänviiriä ja dödöä kainalossa. Ja
pyynnöstä luovuin aurinkolaseistani ja takistani,
housut halusin kuitenkin pitää päälläni. Tämä oli
nyt kärjistetysti ilmaistuna jutun juoni. On myöskin
valitettavaa, että ”vartiointi” kohdistuu myös
tuomariin jo siinä vaiheessa, kun luokkaa vasta
katsastetaan. Aina siinä määrin, että hampaat ovat
irvessä, kuola lentää ja esittäjä sanoo, että nyt ei
parane koskea, kun tämä NIIN vartioi. Pitäisikö
tuomarin siis pystyä
arvostamaan tällaista käytöstä, koska kyseessä on
slovakiancuvac, ja siis arvostella koira metrien
päästä siihen lainkaan koskematta?
Monissa maissa on jo lista kielletyistä
koiraroduista. Meitä lähimpänä näitä maita ovat
Norja ja Tanska. Pitäisi jo olla kaikille selvää, että
ihan
jokaisen
koirarodun
on
oltava
yhteiskuntakelpoinen ja omistajansa ”hyppysissä”.
Kaikkea voi myös harjoitella.
JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA…….
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Itse vien pentujani aina tilaisuuden tullen
rautatieasemalle, markkinoille ja lentokentälle,
ihan siitä syystä, että ne tottuisivat meluun, hälyyn
ja ihmispaljouteen. Varmasti myös löytyy niitä,
jotka haluavat pentua tulla lääppimään. Voin
kertoa, että se tekee ”eetvarttia” itse kullekin
sielulle! Ei tämän tarkoitus ole tehdä koirista
”lällyköitä”, vaan juuri yhteiskuntaan soveltuvia
koiria, jotka pystyvät hyväksymään erilaisia
tilanteita niiden vaatimalla tavalla. Moni seikka on
myös omistajista kiinni. Jos ainoa paikka, missä
slovakiancuvac voi olla ”eloisa, valpas, rohkea ja
älykäs” on kotitila, niin sitten se on niin.
Itse en voi uskoa, että esimerkiksi vartioimisvietti
tarkoittaisi sitä, että jokainen satunnainen
vastaantulija otetaan vastaan purukalusto loistaen,
PAITSI
ehkä
omalla
tontilla/reviirillä.
Näyttelytilanteessa moinen käytös on ihan
ehdottomasti kiellettyä, ja lisäksi tulisi miettiä, että
minkälaisen kuvan ne rodusta kiinnostuneet
katsojat saavat moista nähtyään? On varmasti
parempi poistua näyttelystä ruusuke koiransa
suussa, kuin tuomarin lihakimpale! Koiranäyttely
on nimenomaan ”NÄYTTELY, EXHIBITION”.

Voittanut narttu oli mielestäni kaikin puolin kaunis,
tasapainoinen ja hyvin liikkuva. Sekin oli vielä
luonteeltaan ujo ja tottumattoman oloinen,
toivottavasti se saa lisää itsevarmuutta. Sillä oli
kaunis ilme, joka lumosi minut. Oikea raajakorkeus.
Voittanut uros oli hyvin käyttäytyvä ja hyvin
kasvatettu, sillä oli itsevarmuutta ilman muita
vivahteita. Hyvin rakentunut
erittäin hyvä
kokonaisuus. Kasvattajaluokkien paras oli
itsestäänselvyys. Monet koirista olivat rungoltaan
pitkiä ja erityisesti etukulmauksissa oli puutteita.
Turkit olivat ”kesäkunnossa”.
Joukosta löytyi myös mielestäni mutkattomasti
asioihin suhtautuneita yksilöitä, jotka eivät
kavahtaneet kosketusta, vaan jopa pitivät siitä?
Häntä heilui, mutta en hetkeäkään epäillyt sitä,
etteikö koira olisi ryhtynyt omistajaansa
puolustamaan, jos olisi ollut tarvetta. Uskon
vakaasti, että edellä mainitut ongelmat ovat siellä
hihnan ylemmässä päässä. Toivon, että otatte
nämä risut vastaan yhtä hyvässä hengessä, kuin
ruusutkin. Olen varma, että ymmärrätte tilanteen,
ja teette yhdessä tästä upeasta rodusta vieläkin
paremman! Kaikkea hyvää toivottaen:
Veli-Pekka Kumpumäki

ROP-veteraani
Borderlove White
Secret
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Kesäpäivät 2014 Arvostelut
uros KALLIOVAARAN ÅDI PRINC
Hyvin rakentunut, luonteeltaan avoin 2v uros jolla hyvät
mittasuhteet ja luuston vahvuus, vielä rungoltaan kovin kapea,
kaipaa massaa. Hyvä kallo ja korvat. Keskiruskeat silmät. Hyvä
pigmentti. Eturinta saa vielä rotevoitua. Hyvä ylälinja. Tasapainoisesti
kulmautunut. Hyvä häntä. Hyvälaatuinen ja tiivis karvapeite.
Liikkuu hyvin sivulta, hieman epävakaasti edestä. Moitteeton käytös.
Yksi kives.
Rodunomainen lähestyttäessä. KOTIKOIRA 1

narttu KALLIOVAARAN AGOSTA PRINCOVA
7kk ikäinen, ikäisekseen hyvin kehittynyt. Vahva luusto. Hyvät
mittasuhteet omaava narttupentu. Narttumainen pää. Silmät voisivat
olla tummemmat. Hyvä pigmentti huulissa ja luomissa. Hyvät korvat.
Hieman suora olkavarsi ja eturinta saisi olla selvempi. Hieman
pehmeä ylälinja. Hyvä ja vahva takaosa ja hyvä häntä. Erittäin
lupaava, kauniin valkoinen laineikas karvapeite. Vielä löysyyttä
etuliikkeissä. Valpas luonne.
Rodunomainen lähestyttäessä. PEN 1 KP ROP-Pentu

PEN 1 KP ROP-Pentu
uros SNOWHITE COWBOYS CHAMPION
Kookas, komeat raamit. Täytteet puuttuvat vielä. Komea urosmainen
pää. Hyvä vahva kallo. Hieman alas kiinnittyneet korvat. Hyvät
tummat silmät ja pigmentti. Hyvä luuston vahvuus. Hyvä
raajakorkeus. Rintakehä vielä ”matkalla” samoin eturinta. Hyvä
kaula. Vaikuttaa hieman takakorkealta. Komea häntä.
Hyvänlaatuinen karvapeite ei kuitenkaan täydessä iskussa tänään.
Hyvät ja vapaat sivuliikkeet, turhan ahtaat takaa. Mukava
ystävällinen käytös. JUN ERI JUK1 ROP-JUNIORI

JUN ERI JUK1 ROP-JUNIORI
uros HALTIAVUOREN EWOK
Hyvät mittasuhteet. Riittävä luuston vahvuus. Hyvä ilmeinen pää.
Hyvin kiinnittyneet korvat. Sopiva otsapenger. Hyvä pigmentti.
Eturinta saisi olla rotevampi. Turhan suora olkavarsi. Hyvä ylälinja ja
liikkeessä komea ryhti. Hyvä takaosa. Hieman lyhyt häntä. Erittäin
hyvälaatuinen karvapeite ja hyvä puhdas väri. Hyvät sivuliikkeet,
epävakaat edestä. Miellyttävä käytös.
Rodunomainen lähestyttäessä. AVO ERI AVK1 PU1 VSP
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Kesäpäivät 2014 Arvostelut
uros JÄÄLINNAN KUUN SHAMAANI
Näyttelytilanteeseen tottumaton uros, joka käyttäytyy
sopimattomasti. Yrittää purra, mistä syystä ei voida tutkia koiraa
kokonaisuudessaan. Kovin vaaleat silmät ja hailakka kirsu pilaavat
ilmettä. Vahva luusto. Köyhä eturinta. Hyvä turkin laatu, mutta
kauttaaltaan keksinvärin vivahde. Liikkuu itsevarmasti, edestä kovin
löysästi. Tarvitsee lisää harjoitusta. Kiveksiä ei voitu tarkistaa.
Vihainen.
AVO HYL

uros JÄÄLINNAN VALKEA ONNI
Kulmauksiltaan hieman niukka uros, joka voisi olla raajakkaampi.
Vahva hieman pyöreä kallo. Silmät voisivat olla tummemmat.
Voimakas otsapenger. Alapurenta. Eturinta saisi olla voimakkaampi.
Hyvä luuston vahvuus. Ylälinja saisi olla liikkeessä vakaampi. Hyvä
pitkä häntä. Hyvä turkinlaatu. Ahtaat takaliikkeet ja liikkeisiin
toivoisin lisää pituutta. Erittäin hyvä käytös.
Rodunomainen lähestyttäessä.
AVO H

uros KALLIOVAARAN ÄMPPLE PRINC
Tasapainoinen uros, jolla hyvät raamit. Sopiva raajakorkeus ja hyvä
luuston vahvuus. Kovin kapea runko. Hyvä ilmeinen pää. Sopiva
otsapenger. Korvat voisivat taittua paremmin. Hyvä pigmentti.
Niukka eturinta. Komea kaula. Hieman pehmeä selkä. Hyvä takaosa.
Hännän pää kääntyy ylöspäin. Hyvälaatuinen karvapeite ja hyvä väri.
Hyvät sivuliikkeet, vielä huterat edestä ja takaa. Kovin ujo ja
epäileväinen käytös. Rodunomainen lähestyttäessä.
AVO EH2

uros APOLLO OD CERTOVA KOPYTKA
Tasapainoinen urosmainen kokonaisuus, jolla erinomaiset
mittasuhteet ja sopiva raajakorkeus. Riittävät kulmaukset. Eturinta
voisi olla selvempi. Vahva luusto. Hieman litteät käpälät. Kaunis
ylälinja. Hieman kookkaat silmät ja löysyyttä huulissa, muuten hyvä
pää. Kesäkarvassa, laatu hyvä samoin väri. Hyvä häntä. Osaa liikkua
hyvin sivulta katsottuna, hieman epäileväinen käytös.
Rodunomainen lähestyttäessä.
VAL ERI4
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Kesäpäivät 2014 Arvostelut
uros HALTIAVUOREN DAVADAT
Vahva urosmainen kokonaisuus, jolla mukava luonne. Erittäin hyvät
mittasuhteet ja sopiva luuston vahvuus. Erittäin hyvä pään muoto.
Hyvät korvat. Turhan vaaleat silmät. Hyvä pigmentti luomissa ja
huulissa. Hyvä ylälinja. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen
turkinlaatu ja väri. Hyvä häntä. Liikkuu hyvin.
Rodunomainen lähestyttäessä.
VAL ERI3 PU4

uros HALTIAVUOREN DIV DAKOTA DALTON
Erittäin hyvin rakentunut, selvästi urosmainen. Vahva luustoinen
kokonaisuus, joka osaa liikkua hyvin kaikinpuolin. Erittäin hyvä
kallo ja korvat. Kauniit tummat silmät. Sopiva otsapenger. Hyvä
eturinta ja rintakehän pituus. Hyvä ylälinja. Hännänpää kiertyy
ylöspäin. Hyvänlaatuinen karvapeite. Käyttäytyy hyvin.
Rodunomainen lähestyttäessä.
VAL ERI1 PU2

uros KALLIOVAARAN TOMAS PRINC
Hyvin komea kookas uros, joka rakenteeltaan erinomainen. Hyvin
kaunis siluetti. Komea urosmainen pää. Hyvät korvat ja silmät. Hyvä
pigmentti luomissa ja huulissa. Hyvä eturinta ja rintakehän pituus.
Pehmeyttä selässä. Hyvä häntä. Komea hyvälaatuinen karvapeite.
Valitettavasti koira käyttäytyy uhkaavasti, murisee lähestyttäessä.
Vihainen.
VAL HYL

uros KALLIOVAARAN ULAN PRINC
Vahva urosmainen kokonaisuus, jolla hyvät mittasuhteet ja
erinomainen luusto. Kuononselkä saisi olla suorempi. Kovin
hailakka pigmentti kirsussa. Silmät saisivat olla tummemmat.
Hieman suora olkavarsi. Ylälinja voisi olla vakaampi. Riittävät
takakulmaukset. Hyvä häntä. Erittäin hyvälaatuinen turkki mutta
saisi olla väriltään puhtaampi. Liikkuu itsevarmasti, hieman ahdas
takaa.
Rodunomainen lähestyttäessä.
VAL EH
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Kesäpäivät 2014 Arvostelut
uros KALLIOVAARAN ZIPPO PRINC
Kaikinpuolin laadukas uros, jolla erinomainen tasapaino ja hyvä
rakenne. Komea ilmeinen pää. Hyvä pigmentti. Hyvät korvat. Erittäin
hyvä eturinta ja pitkä rintakehä. Sopiva raajakorkeus ja luusto. Hyvin
kulmautunut takaosa ja häntä. Liikkuu vaivattomasti hyvällä
askelpituudella. Erinomainen turkki. Hyvä käytös.
Rodunomainen lähestyttäessä.
VAL ERI2 PU3 PARAS HÄNTÄ

uros MAMACOMAMA'S ALFERDO
Mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla hyvin kauniit ääriviivat ja
hyvä tasapainoinen rakenne. Hieman kapea kuono-osa. Hyvät silmät
ja korvat. Hyvät tasapainoiset kulmaukset. Vahva luusto. Erittäin
hyvä ylälinja. Pitkä hyvä häntä. Valitettavasti koira väistää useista
yrityksistä huolimatta, eikä anna koskettaa, mistä syystä eva. Todella
harmi, liikkuu hienosti.
Väistää.
VAL EVA

narttu SNOWHITE COWBOYS CESSIE
Arka, vielä ilmavarunkoinen ja kapea narttu, jolla selvä
sukupuolileima ja vahva luusto. Rintakehä vasta ”matkalla”. Hyvä
ylälinja. Riittävät kulmaukset. Narttumainen, vielä hento pää. Hyvät
korvat ja silmät. Hyvä pitkä häntä. Kesäturkissa, mikä lisää ilmavaa
vaikutelmaa. Liikkuu kevyesti. Murisee ja uhkaa lähestyttäessä, mistä
syystä ei palkintoa.
Vihainen.
JUN HYL

narttu TATRANKAUNOTTAREN ALYZIA CASUSE
Ikäisekseen hyvin kehittynyt, vielä ujosti käyttäytyvä, kaipaa
harjoitusta. Erittäin hyväilmeinen pää. Hyvät korvat ja silmät. Hyvä
pigmentti. Vahva luusto. Lupaava eturinta, tässä vaiheessa vaikuttaa
etumatalalta/takakorkealta. Hyvä häntä. Hyvä karvanlaatu. Liikkuu
hyvin sivulta katsottuna.
Rodunomainen lähestyttäessä.
JUN EH3
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Kesäpäivät 2014 Arvostelut
narttu TATRANKAUNOTTAREN ATARA CASUSE
Hyvä nuori narttu, ikäisekseen hyvin kehittynyt. Hyvä kallo, korvat ja
hyvät tummat silmät. Hieman löysät huulet. Erittäin hyvä ylälinja.
Vahva luusto. Hyvä rintakehän pituus. Pitkä hyvä häntä. Erittäin
hyvälaatuinen tiivis karvapeite. Hyvät vapaat liikkeet. Käyttäytyy
hyvin. Antaa hyvän tasapainoisen sivukuvan seisoessaan.
Rodunomainen lähestyttäessä.
JUN ERI1 VSP-JUNIORI

narttu TATRANKAUNOTTAREN AURELIA CASUSE
Ikäisensä näköinen, hyvin rakentunut narttu, jolla hyvä raajakorkeus
ja hyvät rungon mittasuhteet. Erittäin hyväilmeinen pää. Hyvä
pigmentti. Hyvät korvat. Lupaava eturinta. Hyvä ylälinja ja takaosa.
Hyvä pitkä häntä. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu hyvin ja käyttäytyy
erinomaisesti.
Rodunomainen lähestyttäessä.
JUN ERI2

narttu LUMIPUUN ESTILDA
Tasapainoinen vapaasti liikkuva narttu. Lanneosaltaan hieman pitkä.
Sopiva luusto. Rintakehän tulee kehittyä ja eturinnan voimistua.
Narttumainen pää. Alaleuka saisi olla leveämpi. Hailakka kirsu. Hyvä
ylälinja. Erittäin hyvä häntä. Hyvälaatuinen tiivis karvapeite. Hyvä
luonne. Ikäisensä näköinen, saa vielä tiivistyä.
Rodunomainen lähestyttäessä.
NUO ERI1 PN4

narttu BELA Z POZDISOVSKEJ DOLINY
Hyvin rakentunut, vahva narttumainen kokonaisuus. Vahva luusto.
Hyvä eturinta. Kaunis ilmeinen hyvä muotoinen pää. Hieman hailakka
kirsu. Hyvät kulmaukset. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä pitkä häntä.
Erittäin hyvä laatuinen turkki, ei kuitenkaan täydessä iskussa. Seisoo
valppaasti ja ryhdikkäästi. Moitteeton käytös. Kauniit sivuliikkeet,
vähän ahtaat takaa.
Rodunomainen lähestyttäessä.
AVO ERI
(kuva vuodelta 2012)
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Kesäpäivät 2014 Arvostelut
narttu CASSIA KATZINA ZAHRADA
Ei tänään parhaimmillaan, kesäkarvassa ja antaa hieman kevyen
vaikutelman. Erinomainen sukupuolileima. Hyvä feminiininen pää ja
ilme. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Hieman suora olkavarsi.
Riittävä luusto. Vaikuttaa takakorkealta. Hyvä häntä. Voisi
liikkuessaan asettua paremmin tasapainoon. Moitteeton käytös.
Rodunomainen lähestyttäessä.
AVO EH

narttu HALTIAVUOREN DUHOVA DUSA
Erittäin hyvät mittasuhteet, hyvä narttumainen kokonaisuus. Vahva
luusto. Eturinta voisi olla selvempi. Erittäin hyvä ylälinja. Hyvä
takaosa ja häntä. Hyvät pään mittasuhteet. Tänään hailakka kirsu.
Hyvä silmienympäryspigmentti. Erittäin hyvä turkki. Epäluuloinen
käytös ja yritti haukata tuomaria. Liikkuu hyvin.
Vihainen.
AVO HYL

narttu HALTIAVUOREN EALASKAS
Varma käytöksinen, narttumainen kokonaisuus jolla hyvät
mittasuhteet. Sopiva luusto. Hieman vaaleat silmät ja hailakka kirsu.
Hyvä kallo. Eturinta saisi olla voimakkaampi. Hyvä runko ja takaosa.
Hyvä häntä. Ei parhaassa turkissaan. Liikkuu löysästi edestä. Hyvä
turkinlaatu.
Rodunomainen lähestyttäessä.
AVO EH

narttu IDA POD KOCNO
Kaunis, tasapainoinen narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet ja kaunis
siluetti. Vahva luusto. Tänään hieman hailakka kirsu. Hyvä pää.
Kaunis ylälinja. Hyvä rintakehä ja sen pituus. Erinomainen häntä.
Erittäin hyvälaatuinen tiivis karvapeite. Hieman epävakaat
takaliikkeet, hyvät vapaat sivuliikkeet. Ihana luonne.
Rodunomainen lähestyttäessä.
AVO ERI3 PN3 PARAS YHTEISTYÖ
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Kesäpäivät 2014 Arvostelut
narttu JÄÄLINNAN MEREN LUMO
Narttumainen vahva kokonaisuus. Erittäin hyvät mittasuhteet ja
vahva luusto. Kaunislinjainen pää. Hyvä pigmentti huulissa ja silmien
ympärillä. Hieman kapea alaleuka. Hyvä ylälinja. Riittävästi
kulmautunut. Kaunis tiivis turkki. Hyvä häntä. Hyvät sivuliikkeet,
hieman ahtaat ja voimattomat takaa. Hyvä luonne.
Rodunomainen lähestyttäessä.
AVO ERI

narttu KALLIOVAARAN ÄLINÄ PRINCOVA
Kaunis vahva narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Erinomainen
luusto. Kaunis ylälinja. Hyvin kaunisilmeinen pää. Vahva kuono-osa.
Erinomainen pigmentti. Hieman lyhyt olkavarsi ja ulkonevat
kyynerpäät paljastuvat liikkeissä. Erinomainen takaosa ja häntä.
Erinomainen turkki. Hyvä käytös.
Rodunomainen lähestyttäessä.
AVO ERI4

narttu KALLIOVAARAN ÄNGEL PRINCOVA
Ujosti käyttäytyvä hyvin kaunis narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet
ja oikea tasapaino. Hyvin kaunisilmeinen narttumainen pää.
Erinomainen pigmentti. Kaunis ylälinja. Vahva luusto. Kaunis
valkoinen turkki, joka on tiivistä ja oikean laatuista. Osaa liikkua
vapaasti pitkällä askeleella. Saatuaan lisää itsevarmuutta tulee
varmasti nousemaan rodun kuningatar-kilpailuun.
Rodunomainen lähestyttäessä.
AVO ERI1 PN1 ROP PARAS LIIKKUJA & ILME

narttu LUMIPUUN ADALMIINA
Itsevarma, ryhdikäs narttu. Erittäin hyvät mittasuhteet ja sopiva
luusto. Kaunis narttumainen pää ja ilme. Hyvät korvat. Eturinta voisi
olla voimakkaampi. Turhan nouseva alalinja. Hyvä ylälinja. Hyvin
kulmautunut takaosa. Hännänpää kääntyy. Hyvä turkinlaatu. Liikkuu
hyvin. Tässä on jo luonteenmallia muille.
Rodunomainen lähestyttäessä.
AVO ERI
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Kesäpäivät 2014 Arvostelut
narttu LUMIPUUN AMANDAALIA
Hyvin narttumainen, tänään kevyen vaikutelman antava. Hieman
kapea kallo. Hyvä pigmentti huulissa ja luomissa. Suora olkavarsi.
Eturinta turhan kapea ja voimaton. Hyvä ylälinja ja takaosa.
Kesäkarvassa tänään, mikä lisää vaikutelmaa. Liikkeet saisivat olla
pidemmät ja vapaammat, edestä löysät. Hyvä käytös.
Rodunomainen lähestyttäessä.
AVO EH

(kuva kotialbumista)

narttu ZATRAVIN ELLI
Pyylevässä kunnossa esitetty narttumainen kokonaisuus. Erittäin
hyvät mittasuhteet. Riittävä luusto. Hyvät korvat. Tummat silmät.
Kuono-osa saisi olla tukevampi. Pehmyt selkä. Vaikuttaa
takakorkealta. Kesäkarvassa. Pohjavilla puuttuu. Hyvä häntä. Ylipaino
heijastuu liikkeisiin. Mukava luonne.
Rodunomainen lähestyttäessä.
AVO EH

narttu ZATRAVIN ELSA
Erinomainen luonne. Hyvin tasapainoinen, vahva narttu joka
kauttaaltaan hyvin rakentunut. Miellyttävä narttumainen pää ja
valpas ilme. Kaunis vakaa ylälinja. Erinomainen häntä. Kaunis
hyvälaatuinen karvapeite. Erittäin hyvät liikkeet. Kaikinpuolin
itsevarma, rauhallinen ja avoin luonne.
Rodunomainen lähestyttäessä.
AVO ERI2 PN2 PARAS KÄYTÖS

narttu JÄÄLINNAN VALKEA UNELMA
Hyvin narttumainen, hieman ujo kokonaisuus. Erittäin hyvät
mittasuhteet. Turhan vaaleat silmät. Hieman hailakka kirsu. Hyvät
korvat. Sopiva luusto. Tasapainoisesti kulmautunut. Hyvä ylälinja ja
häntä. Tänään kesäkarvassa. Hieman kapeat liikkeet.
Rodunomainen lähestyttäessä.
VAL ERI2
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Kesäpäivät 2014 Arvostelut
narttu SNOWHITE COWBOYS BEETA
Erittäin hyvin rakentunut, vahvaluustoinen narttu. Erittäin hyvä
raajakorkeus. Silmät voisivat olla tummemmat muuten hyvä pää.
Hyvä kallo ja ylälinja. Hyvä rintakehä. Löysät kyynerpäät paljastuvat
liikkeessä. Erittäin hyvä häntä. Miellyttävä käytös. Hyvä turkinlaatu
muttei tänään parhaimmillaan.
Rodunomainen lähestyttäessä.
VAL ERI1

narttu BORDERLOVE WHITE SAPPHIRE
Mittasuhteiltaan ja rakenteeltaan kaunis, tasapainoinen narttu.
Kaunis ilmeinen pää. Hieman löysät huulet. Vieläkin hyvä ylälinja.
Vahva luusto. Ikä paljastuu liikkeissä ja kuivuneessa rungossa.
Hyvä turkinlaatu. Selvästi hyvin pidetty.
Rodunomainen lähestyttäessä.
VET ERI2

narttu BORDERLOVE WHITE SECRET
11,5 vuotta. Aivan uskomattoman hienossa kunnossa
esitetty. Saannut selvästi rakkautta ja substralia. Kaunis
narttumainen pää ja ilme. Vieläkin hieno ylälinja. Hyvät
tasapainoiset kulmaukset. Hieman taipuneet ranteet. Hyvä
takaosa ja häntä. Runsas kaunis turkki. Vapaat liikkeet ja
loistava luonne.
Rodunomainen lähestyttäessä.
VET ERI1 ROP-VETERAANI

Kesäpäivä kuvat: Henna Suihko, Inga Pyykkö sekä Kari & Kirsi Leimu
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Kesäpäivät 2014 Kasvattajaryhmät
Kennel HALTIAVUOREN

Kennel KALLIOVAARAN

Hyvä ryhmä, selvät sukupuolileimat. Hyvät
mittasuhteet. Vahvat luustot. Uroksilla
komeat turkit. Kulmaukset kaipaavat vielä
lisäasteita. Onnea ja menestystä kasvattajalle
myös jatkossa. 2 KP

Tässä ryhmässä on jo ajatusta. Kauttaaltaan hyvät
rakenteet. Selvät sukupuolileimat. Hyväilmeiset
päät. Kauniit ylälinjat ja komeat hännät. Mukavat
luonteet. Hyvät turkit. Kauniit liikkeet. Onnittelut
hienosta saavutuksesta. 1 KP

Kennel LUMIPUUN

Kennel TATRANKAUNOTTAREN

Joukko nuoria ja nuorilta näyttäviä koiria.
Mittasuhteissa ja vahvuuksissa eroavaisuuksia.
Hyvät rakenteet ja luonteet. Tänään
kesäkarvassa. Onnea jatkoa ajatellen.
4 KP

Ryhmä lapsosista koottu. Kaikilla hyväilmeiset
päät ja pigmentit. Hyvät rakenteet ja luonteet.
Hyvät turkit tulossa. Raajakorkeus vaihtelee.
Toivotan kaikille valoisaa tulevaisuutta.
3 KP

Kesäpäivät 2014 Jälkeläisluokka
Jäälinnan Meren Lumo

Mamacomama's Alferdo

Emä ja kaksi eri yhdistelmää, varsin tasainen
tulos. Kaikilla hyvät rakenteet/ylälinjat ja hyvät
ilmeet. Hyvät liikkeet ja luonteet. Riittävät
luustot. Hyvä tulos. 1 KP

Hieman epätasainen ryhmä. Osa vielä ilmavia
ja kaipaavat aikaa. Riittävät luustot. Hyvät
pigmentit. 2 KP

ROP-junior
Snowhite
Cowboys
Champion
& VSP junior
Tatrankaunottaren
Atara Casuse
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Kesäpäivämme 2014
Sanonta kuuluu kaikki tiet vievät Roomaan.
Poikkesimme hieman paikasta ja tiemme veivät
Jaalaan, Aurantolan leppoisaan kartanon
pihapiiriin.
Täällä
vietimme
heinäkuisen
viikonlopun rakkaiden ystäviemme ja yhteisen
tapahtuman merkeissä.
Slovakian viiri nostettiin salkoon, sillä rotumme
edustaa
Slovakiancuvacia.
Tapahtuma
rantasaunoineen,
kesämökkeineen
sekä
aittoineen oli saanut runsaasti koiria omistajineen
osallistumaan yhteiseloon. Lähes 40 koiraa
arvostellut tuomarimme V-P Kumpumäki oli
haasteiden edessä. Taidolla ja kokemuksella hän
vaihtoi omaa asuaan, koirien käyttäytymisen
myötä. Hattu, takki ja aurinkolasit saivat poistua
hetkellisesti näköpiiristä. Irvistäminen ja murina
eivät sopineet tähän tapahtumaan, sekä koiran
varovaisuus koskettaessa sai hylkäyksen. Lopulta
näyttely eteni voitokkaasti,
ruokahetken
erottaessa urokset ja nartut keskenään. Söimme
pöydän antimet lähes tyhjiksi sekä keskustelu kävi
vilkkaana tapahtumien kulusta. Arvostettu
kiertopalkinto vaihtoi vuodeksi omistajaa.
Tuomarimme ratkaisi voiton Ängelin eduksi
tehden koirasta ROP:n, Ewok oli VSP. Kiitimme
läsnäolijota sekä kehäsihteereitä, jotka tekivät
loistavaa työtä tuomarimme ohessa. Myös cuvacmalja jaettiin tilaisuudessa, sen sai haltuunsa Italo
Miss Marianne, omistaja Ritva Piskunen.

Cuvac-malja pisteet:
Urokset
1. Haltiavuoren Davadat 38,2p (5)
2. Haltiavuoren Div Dakota Dalton 29p (5)
3. Kalliovaaran Zippo Princ 27,9p (2+6)
4. Lumipuun Aukusti 12p (2)
5. Augenzahn Max 10,8p (1)
6. Horacio Orlicky Talisman 10p (2)
7. Kalliovaaran Ulan Princ 9,6p (1)
8. Lumipuun Edvin 7p (1)
8. Mamacomama's Alferdo 7p (1)
8. Snowhite Cowboys Champion 7p (1)
9. Haltiavuoren Ewok 4p (1)

Iltairroitukset ja hiet lähtivät naisten saunassa ja
koska miehet pesevät pidempään, he tarvitsevat
pidennetyn kylpyajan. Iltapalat ja grilliherkut
houkuttelivat noin 30 osallistujaa iltaa istumaan.
Sunnuntain vuoropuheet sujuivat kokouksen
tiimoilta sujuvasti päättäen kesäpäivämme
hyvissä merkeissä.
Lopuksi kíitos teille kaikille, sillä teitte
tapahtumasta onnistuneen. Koirat herättivät
läsnäolollaan sitä juhlantuntua, joka rotumme
arvoon kuuluukin. Pilke silmäkulmassa ja
hymyilemällä, kuten ystävämmekin, toivotamme
teidät tervetulleiksi myös ensikesän cuvac-päiville
Merikarvialle.
Sponsorit ja näyttelyä tukeneet tahot ansaitsevat
erityismaininnan hyvästä halustaan tukea
yhdistyksemme toimintaa.
Tapaamisiin!
Terv. Ritva Piskunen

Nartut
1. Italo Miss Marianne 61,8p (9+1)
2. Kalliovaaran Ängel Princova 38,6p (6)
3. Kalliovaaran Meika Princova 29,4p (3)
4. Kalliovaaran Älinä Princova 26,4p (3+3)
5. Zatravin Elsa 24p (5)
6. Ida Pod Kocno 17p (3)
7. Haltiavuoren Ealaskas 13p (2)
7. Zatravin Zira 11p (2)
8. Jäälinnan Meren Lumo 6p (1)
8. Jäälinnan Valkea Unelma 6p (-+2)
8. Lumipuun Adalmiina 6p (1)
8. Snowhite Cowboys Beeta 6p (1)
8. Tatrankaunottaren Anabelyz Casuse 6p.
(1)
9. Lumipuun Estilda 5p (1)
10. Bela z Pozdisovskej Doliny 4p (1)
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Slovakianpaimenkoirayhdistyksen kesäkokous 2014
SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY
FÖRENINGEN SLOVAKISKA VALLHUNDAR RF

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KESÄKOKOUS
Aika:

13.7.2014 klo 10.30

Paikka:

Kestikartano Aurantola, Aurantolantie 525, 47710 Jaala

Läsnä:

Raija Aarnikoivu, Pasi Ketonen, Satu Ketonen, Carita Kilpi, Riikka Lahti, Susanna Lehtonen, Kari Leimu,
Kirsi Leimu, Petri Nieminen, Inga Pyykkö, Timo Pyykkö, Pia Söderholm, Outi Taalikka ja Tiina Talja.

1. Kokouksen avaus
Slovakianpaimenkoirayhdistyks ry:n puheenjohtaja Satu Ketonen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja
avasi sääntömääräisen kesäkokouksen klo 10.35.
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
Todettiin että kaikki paikallaolijat ovat Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n jäseniä ja täten äänivaltaisia.
Valtakirjoja ei ollut.
3. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan- tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Satu Ketosta. Satu Ketonen valittiin yksimielisesti kokouksen
puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Riikka Lahtea, Inga Pyykköä ja Pia Söderholmia. Pia
Söderholm valittiin yksimielisesti kokouksen sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
ehdotettiin Riikka Lahtea ja Susanna Lehtosta. Riikka Lahti ja Susanna Lehtonen valittiin yksimielisesti
kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on ilmestynyt toukokuussa Meidän Cuvac-jäsenlehdessä 2/2014. Todettin kokous lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
6. Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätökseen perustuvan yhdistyksen taloudellista asemaa koskevan selostuksen
esittäminen vuodelle 2013
Hallituksen toimintakertomus, yhdistyksen tilikirjat ja rahastonhoitajan yhteenveto tuloista ja menoista oli
kokouksessa esillä. Kokouksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen ja taloudellista asemaa koskevan
selostuksen vuodelta 2013.
7. Tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden
hallitukselle.
Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin
yksimielisesti vastuuvapaus edellisen toimintavuoden hallitukselle.
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8. Muut asiat
Muita asioita ei esitetty.
9. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.58

VAKUUDEKSI

____________________________________

Satu Ketonen
puheenjohtaja

_____________________________________

Pia Söderholm
sihteeri

Olemme lukeneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

___________________________ssa heinäkuun _________ päivänä 2014

____________________________________

____________________________________

Riikka Lahti
pöytäkirjan tarkastaja

Susanna Lehtonen
pöytäkirjan tarkastaja
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Slovakianpaimenkoirayhdistyksen kesäkokous 2014
SlovakianpaimenkoirayhdistysFöreningen slovakiska vallhundar ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013
Hallitus:
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n hallitus kokoontui vuoden 2013 aikana 8 kertaa ja kokoukset käytiin skypen (6), s.postin
välityksellä (1) ja vastauksia otettiin Skype- kokouksiin vastaan myös sähköpostilla.

Puheejohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja/
Jäsensihteeri
Jäsen

Satu Ketonen
Raija Aarnikoivu
Inga Pyykkö
Tiina Brunell (Hallituksen ulkopuolinen)

Läsnä kokouksissa:
8/8
8/8
8/8
6/8

Kirsi Leimu
Ritva Piskunen

8/8
7/8

v-jäsenet

Nanna Saareskari
Carita Kilpi

1/8
1/8

Jäsenmäärä: Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n jäsenmäärä vuonna 2013 oli 107 jäsentä. (määrä laskettu 31.12.2013) 14
kunniajäsentä, 71 varsinaisjäsentä ja perheenjäseniä 22.
Kesäpäivät: Kesäpäivät järjestettiin Keuruulla Camping Nyyssänniemessä 27-28.7.2013.
27.7.2013 järjestettiin perinteinen Cuvacien kesäpäivänäyttely. Tuomarina näyttelyssä toimi Elena Ruskovaara.
Kesäpäivänäyttelyyn osallistui 32 cuvacia (14 urosta ja 18 narttua), kasvattajaluokkia 5 ja jälkeläisluokkia 4.
Kauden 2012-2013 Cuvac-malja luovutettiin kesäpäivänäyttelyn yhteydessä ja sen sai cuvac Mamacomama’s Alferdo pistein
67,8.
Kesäpäivien yhteydessä jalostustarkastettiin 4 cuvacia. Jalostustarkastajana toimi Elena Ruskovaara.
Kesäkokous: Kesäkokous pidettiin kesäpäivien yhteydessä Keuruulla Camping Nyyssänniemessä 28.7.2013. Paikalla
kesäkokouksessa oli 7 yhdistyksen jäsentä. Valtakirjalla edustettuna kesäkokouksessa oli 2 yhdistyksenjäsentä.
Syyspäivä: Syyspäivää vietettiin Haminassa, Koiraleiripaikka Rotikossa 5-6.10.2013
Yhdistys järjesti syyspäivän yhteydessä jalostustarkastuksen johon osallistui 6 slovakiancuvacia ja 1 Owczarek podhalanski.
Tarkastajana toimi Elena Ruskovaara.
Syyspäivien yhteydessä oli lauantaina 5.10.2013 Asko Sorvon pitämä susi/karhutestaus. Johon osallistui 13 cuvacia ja 9 muun
rotuista.
Luentoja syyspäivllä oli kaksi (2). Lauantaina Milla Oinonen oli pitämässä luentoa koiran sijoitussopimuksista. Sunnuntaina
Genoscoperilta oli meille puhumassa MyDogDNA-passista Fredric Möller.
Sunnuntaina Eevi Pajula kävi ottamassa verinäytteitä 9 cuvacista Koirien geenitutkimusta varten.
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Syyskokous: Syyskokous pidettiin syyspäivän yhteydessä Koiraleiripaika Rotikossa 5-6.10.2013. Paikalla syyskokouksessa oli
10 yhdistyksen jäsentä. Valtakirjalla edustettuna syyskokouksessa oli 5 yhdistyksenjäsentä.
4.2.2013 Kotkassa pidettiin Muistojentalossa valokuvanäyttely Ihmisen Paras Ystävä, yhdistyksen oli
pyytänyt mukaan katsomaan näyttelyä Kristiina ja Rauno Lindgvist. Rauno Lidgvistin cuvac kuvia oli kyseisessä näyttelyssä runsaasti esillä. Yhdistyksestä paikalla oli 6 henkeä ja hallitus kokoontui Muistojentalolla näyttelyn
jälkeen.
Kevään 2013 aikana yhdistys järjesti valokuvakilpailun johon tuli runsaasti valokuvia. Valokuvakilpailun voittajakuvat
pääsivät yhdistyksen julkaisemaan vuoden 2014 kalenteriin.
Match Show pidettiin 9.5.2013 Löyttymäenkentällä Lahdessa. Match Show tuotto käytettään Slovakiancuvacien
Monimuotoisuuskartoitusprojektiin.

Meidän Cuvac lehti: Yhdistyksen julkaisemasta Meidän Cuvac-lehdestä ilmestyi vuonna 2013 4 numeroa.
Meidän Cuvac-lehden painopaikka vuonna 2013 oli KopiJyvä, Kuopio.
Yhdistyksen kotisivut: Yhdistys ylläpiti vuonna 2013 omia kotisivuja osoitteessa : www.slovakiancuvac.fi
Yhdistyksen foorumi: Yhdistys ylläpiti vuonna 2013 foorumia osoitteessa:
http://slovakianpaimenkoirayhdistys.foorumimme.com/index.php
Yhdistyksen facebook ryhmä: Yhdistys ylläpiti vuonna 2013 facebookissa ryhmää joka on avoin vain yhdistyksen jäsenille.
Jalostustoimikunta:
- Jalostustoimikunta kokoontui vuoden 2013 aikana 4 kertaa, kokoukset tapahtuivat skypen välityksellä.
Jalostustoimikunnan kokoonpano vuonna 2013 oli:
läsnä kokouksissa:
Puheenjohtaja
Elena Ruskovaara
4/4
Jäsen
Inga Pyykkö
4/4
Jäsen
Satu Ketonen
4/4
Sihteeri
Kirsi Leimu
4/4 (toimikunnan ulkopuolinen)
- Jalostustoimikunta saattoi päätökseen rodun JTO:n tekemisen ja se hyväksyttiin Suomen Kennelliitossa
9.4.2013 korjauspyynnöin ja toimitettiin korjattuna Suomen Kennelliittoon 28.9.2013
- Vuoden 2013 aikana jalostustoimikunta vastaanotti vastauksia Terveys- ja Kasvattajakyselyihin.
- Jalostustarkastustilaisuuksia järjestettiin vuoden 2013 aikana 2 kertaa, ja niissä jalostustarkastettiin
yhteensä 10 slovakiancuvacia. Tilaisuudet järjestettiin yhdistyksen kesäpäivillä (tarkastettiin 4 cuvacia) ja
syyspäivillä (tarkastettiin 6 cuvacia ja yksi owczarek podhalanski). Jalostustarkastajana toimi Elena
Ruskovaara.
- Syyspäivien yhteydessä järjestettiin myös näytteenotto Koirien geenitutkimusta varten. 9 cuvacia antoi
näytteen tutkimukseen. Näytteet otti pieneläinhoitaja Eevi Pajula.
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SLOVAKIANPAIMENKOIRA YHDISTYS RY
TULOSLASKELMA 2013

TUOTOT
TUOTOT –kesäpäivät
3000 kesäpäivätuotot
TUOTOT kesäpäivät yhteensä
KULUT- kesäpäivät
3010 kesäpäiväkulut
KULUT-kesäpäivät yhteensä
TUOTOT syyspäivät
3010 syyspäivätulot
TUOTOT syyspäivät yhteensä
KULUT syyspäivät
3030 syyspäiväkulut
KULUT syyspäivät yhteensä
TUOTOT muut tapahtumat
3040 tapahtumatuotot
TUOTOT muut tapahtumat
KULUT muut tapahtumat
3050 tapahtumakulut
KULUT muut tapahtumat yhteensä
TUOTOT DLA-projekti
3060 DLA- projekti tuotot
TUOTOT DLA-projekti
KULUT DLA-projekti
3070 DLA-projekti kulut
KULUT DLA-projekti yhteensä

Kaudelta 1.1.-31.12.2013

kaudelta 1.1.-31.12.2012

827,70€

827,70€
827,70€

733,00€

733,00€
733,00€

-727.71€

-727,71€
-727,71€

-1 564,20€

-1 564,20€
-1 564,2€0

156,20€

156,20€
156,20€

10,00€

10,00€
10,00€

-341,29€

-341,29€
-341,29€

-160,00€

-160,00€
-160,00€

50,00€

50,00€
50,00€

758,90€

758,90€
758,90€

-8,50€

-8,50€
-8,50€

-659,70€

-659,70€
-659,70€

1 346,40€

1 346,40€
1 346,40€

-795,70€

-795,70€
-795,70€

TUOTOT YHTEENSÄ

507,10€

-882,00€

KULUT (YLEISTOIMINTA)
MUUT KULUT
MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT
3900 lehtikulut
3901 terveystutkimukset
3902 puhelin ja tietoliikennemaksut
3903 toimistokulut
3904 osallistumismaksut
3908 jäsenmaksut
3910 pankinkulu
3911 muut kulut
MUUT KULUT YHTEENSÄ
KULUT YLEISTOIMINTA YHTEENSÄ

-1 131,41€
- €
- 168,02€
- 62,10€
-€
- 360,00€
- 110,77€
-€ -1 832,30€
-1 832,30€
-1 832,30€

-274,96€
-240,00€
-200,00€
- 88,80€
-105,00€
-310,00€
-106,12€
-100,00€ -1 424,88€
-1 424,88€
-1 424,88€

- 1 324,60€

-2 306,88€

TUOTTO KULUJÄÄMÄ
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VARAINHANKINTA
TUOTOT
5000 jäsenmaksut
5004 mätsärituotot
5006 välitystuotot
5010 linkkimaksut
TUOTOT yhteensä
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTOT
RAHOITUSTOIMINNAN TUOTOT
6310 korkotulot
TUOTOT YHTEENSÄ
SIJOITUS JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
SATUNNAISET ERÄT
YLEISAVUSTUKSET
7900 yleisavustukset
1860 siirtosaamiset
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ
SATUNNAIOSET ERÄT YHTEENSÄ

1 595,00€
- €
- €
80,00€ 1 675,00€
1 675,00€
1 675,00€
1 675,00€

4,31€

44,00€
10,00€

4,31€
4,31€
4,31€
1 684,31€

54,00€
54,00€
54,00€

1 720,00€
- €
- €
80,00€ 1 800,00€
1 800,00€
1 800,00€
1 800,00€

12,40€

12,40€
12,40€
12,40€
1 812,40€

28,00€ 28,00€
- €
28,00€
28,00€

TILIKAUDEN TULOS

408,11 €

- 466,48 €

TILIKAUDEN ALI/ YIJÄÄMÄ

408,11€

- 466,48€
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Viimeinen vapaa-käsky annettu vaeltamaan valkoistenvahtienvuorelle

Hän poissa on
Älä onneton ole kuitenkaan
Hän täällä on vielä kuitenkin
Minne katsonkaan,
kaikkialla hänet nähdä saan.
Tuo kukka hento,
tuo linnun lento,
tuo kuiske tuulen, hän on niin luulen
Hän on tässä nyt,
Hän on vain väsynyt.
-Allu Tuppurainen

Wilma jätti suuren suuret tassunjäljet meidän sydämiin: Inga, Timppa, Anna, Anssi, Tiitu ja Lotta.

Hei! Äitini teetätti minulle palapelin Upista (Kalliovaaran Tomik Princ) ja minusta.Palapelin kuvassa on yksi suurimmista
muistoista. Upi rakasti halimista ja vieressä nukkumista. Aina kun harmitti tai itketti niintiesi lohtua saavan koiralta. Se
otti aina halit avosylin vastaan ja viihtyi siinä pitkäänkin. Upi jätti sydämeen niin suuret ja rakkaat muistot, että
tulevaisuudessa todennäköisesti omistan cuvacin <3
Henna Karppinen
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