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Jäsenmaksut 2015
Maksetaan 30.3.2015 mennessä

HUOM
Maksamattomista jäsenmaksuista ei laiteta
erillistä maksumuistutusta !

yhdistyksen tilille:
tilinro FI28 1085 3000 3173 62
saaja: Slovakianpaimenkoirayhdistys ry.
Maksaessasi käytä viitenumeroa 1106

Jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt katsotaan
yhdistyksestä eronneeksi 1kk kuluttua
eräpäivästä.

Jäsenmaksut vuodelle 2015 on seuraavat:
Varsinainen jäsen 25€
Perheenjäsen 5€
Nettilinkkimaksu 15€
ERILLISTÄ PANKKISIIRTOLOMAKETTA EI
POSTITETA
Jäsenmaksun maksaminen ( myös vanhat
jäsenet)
Kun olet maksanut jäsenmaksun niin laita
yhdistyksen jäsensihteerille s.postia jossa ilmenee
seuraavat tiedot:
Varsinaisenjäsenen nimi
ja myös nämä jos seuraavista olet maksanut:
Perheenjäsen (nimi/nimet)
Linkkimaksu
Ilmoita viestissä myös jos maksaja on eri kuin
varsinainenjäsen, niin osaamme kohdistaa tulleen
maksun oikeaan ihmiseen.
Voit myös päivityttää osoitetiedot samalla.
Näin toimien saadaan pidettyä jäsenrekisteri
ajantasalla!

Jäsensihteerin tavoittaa joko sähköpostilla tai
puhelimitse:
Kirsi Leimu
s.posti: lazy429@gmail.com
puh. 0400 994987 vain torstaisin ja perjantaisin
18-20

Meidän ČuvaČ-lehti 2015
Meidän Cuvac-lehden vuoden 2015 aineistojen viimeiset
jättöpäivät ovat seuraavat:

nro 1 aineisto tulee olla perillä 20.1.2015
nro 2

14.4.2015

nro 3

9.8.2015

nro 4

8.11.2015

Materiaali joka saapuu päivämäärän umpeutumisen jälkeen
siirtyy automaattisesti seuraavaan lehteen.

Materiaali Meidän Cuvac-lehteen Tarja Pahkasalolle
sähköpostilla: welmukarjis@gmail.com
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Puheenjohtajan palsta
Luukku luukulta joulu lähestyy. Luukut, siinäpä
idea kirjoitella tällä kertaa tätä palstaa. Ei
aasinsiltoja asiasta toiseen vaan ihan vaan
kepeästi summamutikassa mieleen putkahtavia
asioita näin yhdistysvuoden kääntyessä kohti
loppuaan. Ei kun kokeilemaan, vähän kuin
twiittaillen, vaikken twitter-tiliä omistakaan. Ja
ykkösestähän se joulukalenteri alkaa...
Luukku 1. Yhdistyksen syyspäivistä on kulunut
pian pari kuukautta. Oli kivaa olla jonkun
kotopiirissä, niin kotoista. Kiitos Carita ja Marko ja
kaikki paikalla olleet koirinensa. Päivän antia tässä
lehdykässä.
Luukku 2. Enpä ole kyllä kertaakaan katunut
rotuvalintaani. En silloinkaan, kun on tuntunut,
että olisihan sitä helpompiakin rotuja. Rakas
cuvac, niin paras kaikista!
Luukku 3. Heijastuthan autoilijoille, entä koirasi?
Luukku 4. Tulossa kasvattajapäivä maaliskuussa,
päivä siirtyi siis myöhemmäksi helmikuulta. Aivan
mahtavaa, että päivään on tulossa mukaan
Kennelliiton jalostustoimikunnan puheenjohtaja
Kirsi Sainio. Hänellä niin laaja tietämys ja
osaaminen ja vieläpä mainio luennoitsija. Osaa
puhua niin, että vaikeatkin asiat tulevat
ymmärrettäviksi. Maaliskuuta jo odotellessa.
Luukku 5. Kaivelin juuri tietokoneen
valokuvakätköjä joulutervehdyksiä rustatessani.
Voi niitä pentunassumussukoita. Niitähän sitä
eniten on tullut kuvailluksi. Tuli ikävä, jok'ikistä
pentupalleroa ja pentukuumeen pistos oli ihan
hilkulla. Nauttikaa te, joilla kotona pentueläjä.
Kasvavat ihan liian nopsaan.
Luukku 6. Joulukuun kuudes, itsenäisyyspäivä.
Koira-asioissakin Suomi on hieno maa. Ollaan aika
lailla edelläkävijöitä monessa koiriin, ja yleensäkin
eläimiin, liittyvissä asioissa. Ylpeitä saadaan olla.
Luukku 7. Yhdistyksen toimihenkilöpaikat
täyttyivät syyskokouksen myötä sekä uusilla
voimilla että vanhoilla osaajilla. Puheenjohtajana
aloittaa vuoden alusta Riukan Teija.
Toiminnantarkastajina niin ikään uudet henkilöt
Lasse Rajala ja Eija Hjelt. Oikein hyvää
toimintavuotta 2015 niin uusille valituille kuin
vanhoille konkareille. Pöytäkirjassa tarkemmin
kuhunkin pestiin nimitetyt.

Luukku 8. Rauhallista joulunalusaikaa. Kynttiläin
tuiketta ja joulumusiikkia. Ja koiralenkeillä
ihmisten jouluvaloista nauttimista. Valoa pimeän
keskelle – näillä leveyspiireillä, eläköön
suomalaisten jouluvalohöperyys!
Luukku 9. Cuvacien terveys- ja kasvattajakyselyt.
Pieni vaiva – iso hyöty. Eikä vähiten cuvacien
tulevan JTO:n kannalta. Kasvattajapäivässä
Sainion Kirsi valottaa meille myös sitä, miksi
terveyskyselyihin vastaaminen on tärkeää
tulevien jalostuksen tavoiteohjelmien kannalta.
Kyselyhän löytyy kotisivuilta, käykäähän
täyttelemässä. Täyttämällä kyselyn ja
kartuttamalla tietoamme rodusta, annatte kuin
joululahjan rodun hyväksi. Jalostustoimikunta
kiittää.
Luukku 10. Joululahja koiralle...koirat ovat
nykytrendissä tiiviisti kiinni arvostaessaan
ehdottoman korkealle ns. aineettomia lahjoja.
Megapitkä lenkki tai lenkki ihan uuteen paikkaan,
ja lenkki, jossa koira saa nuuskia sielunsa
kyllyydestä kaikkia mahdollisia tienposken hajuja
niin kauan kuin vain nuuskututtaa. Tuloksena
onnellinen otus.
Luukku 11. Ja sieltä aineelliselta puolelta:
järsittävää, kaluttavaa ken ei haluaisi. Ja
hampaatkin tykkää.
Luukku 12. Luukut puolessa. Vuosi puolessa..no
silloinhan on kesäpäivät. Ensi vuonna
länsirannikolla Merikarvialla. Joko on
kalentereihin merkattu heinäkuinen viikonloppu
18.-19.7.2015?
Luukku 13. Mistä asioista sinä lehtemme lukija
tykkäisit lukea Meidän cuvacin sivuilla?
Juttuvinkkejä toivotaan ja juttuja. Ehdottomasti
myös kuvia. Ja ideoita yleensäkin yhdistyksen
toiminnan kehittämiseksi. Yhdistys = kaikki
jäsenensä. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan.
Tekemään yhdistyksestä yhdessä meidän
yhdistyksen näköistä.
Luukku 14. Uros vai narttu? On ne kyllä tosi
erilaiset. Onni omistaa molemmat. Ensimmäistä
koiraa ottaessa oli jo etukäteen itsestään selvää,
että narttu meille tulee. Isäntä oli kyllä pennun
katsomisreissulla Hopsulan velipoikaa Patea
sylitellessään niin myyty, että yritti käännyttää
minuakin. No, toisella kertaa tuli sitten Taavi.
Hauskaa, että tuli.
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Luukku 15. Miksi yhdistys on? Mitä varten? Ketä
varten? Siinäpä hyviä kysymyksiä aika ajoin
mutustettavaksi ja auttamaan suuntaamaan
yhdistyksen toimintaa, pysymään oleellisessa.
Luukku 16. Hyvinhän nämä täyttyy. Luukku
luukulta. Apua, kohtahan on joulu. Mutta ei oteta
stressiä. Miten se menikään: “Yksikään kiireinen
ihminen ei voi olla sivistynyt”. Tällainen
mietelause oli kerran työmaani lahjoittamassa
joululahjalehtiössä ja sekös aiheutti lahjansaajissa
sekä hilpeyttä että myös vähintään kohtuullista
ärtymystä.
Luukku 17. Juoko kenenkään muun koira
kuusenjalasta?
Luukku 18. Oletko nähnyt kaukasiankoirasta
kertovan suomalaiselokuvan nimeltä Myrsky?
Maailman suloisin koiratarina niin aikuisille kuin
lapsille. Oikein sellainen hyvän mielen elokuva. Ja
haikea ja opettavainen. Vilahtaa siellä cuvackin,
tai ainakin ihan cuvacin näköinen.
Luukku 19. Tämä on viimeinen puheenjohtajan
palstani. Pj:n pesti on ollut antoisa paikka. Paljon
tässä on oppinut yhdistystoiminnasta. Kiitos
kaikille, joilta olen saanut hyviä neuvoja ja tukea
matkan varrella.
Luukku 20. Lämpimät kiitokset kuluneen vuoden
yhteistyöstä niin hallituskollegoille,
jalostustoimikuntakollegoille ja yhdistyksen
jäsenkollegoille. Yhdessä tehden on yhdistys
porskuttanut eteenpäin. Kohta jo 40 vuotta!
Luukku 21. Kolme yötä jouluun on...Ja yöaikaan,
tunnustan, meillä koirat kömpii toisinaan
jalkopään lämmittäjäksi.
Luukku 22. Cuvac <3 lumi. Ihmiset <3 lumi,
ainakin joulun aikaan. Niinpä peukut pystyyn
valkean joulun puolesta.
Luukku 23. Eläinten joulu, no aivan varmasti ne
joulun ymmärtävät. Katso vaikka niiden viisaisiin
silmiin. Joulun lämmin tunnelma löytyy sieltäkin.
Luukku 24. Toivotan kaikille lehtemme lukijoille

kuva: Kirsi Leimu

Oikein Hyvää ja Rauhallista Joulua!

Satu
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Sihteeriltä
On taasen se aika vuodesta jolloin voidaan sanoa
että yhdistyksenhallitus alkaa hiljentyä
odottamaan joulua ja vuoden vaihdetta. Vielä
yksi kokous joulukuussa ja sitten päästään
rauhoittumaan ja lataamaan akkuja ensi vuotta
varten.
Yhdistyksen varsinainen toiminta kesäpäivät ja
syyspäivät ovat olleet ja suuri kiitos niistä ja
niiden onnistumiselle kuuluu niille jotka niihin
osallistuivat ja olivat niitä järjestelemässä. KIITOS!
Monimuotoisuuskartoitusprojektiin
osallistuminen jatkuu joulukuun loppuun asti.
Tällä hetkellä (16.11.2014) siellä on tarjous
menossa 79€ /1000 ensimmäistä koiraa.
Lisätietoja osoitteesta
http://www.genoscoper.com/
Vuoden 2015 toiminnasta pikkaisen:
Vuoden alusta aloitetaan yhdistyksen kotisivujen
uudistusprojekti ja tarkoitus on saada uusitut
sivut kesäkuussa julkistettua. Tammi-Helmikuun
aikana jäsenillä on mahdollista laittaa ehdotuksia
mitä halutaan yhdistyksen kotisivuille. Sivuista on
tarkoitus tehdä asiasisällöltään ajanmukaiset ja
niin että asiat on sieltä helppo löytää. Kuin myös
jäsenistöltä pyydetään kuvia sivujen yleisilmettä
elävöittämään.

Etsitään myös 2:ta henkilöä mukaan
toteuttamaan sivuprojektia. Jos haluat mukaan
niin yhteydenotot sähköpostilla
allekirjoittaneelle.
Maaliskuussa järjestettävään kasvattajapäivään
olemme saaneet luentoa pitämään Kirsi Sainion
kennelliitosta. Tiedot tapahtumasta löytyvät tästä
lehdestä.
Kesäpäivät se vuoden väkeä vetävin tapahtuma
vietetään 18-10.7 2015 Merikarvialla. Tuomariksi
kesäpäivänäyttelyyn on lupautunut Leni Finne.
Toivottavasti mahdollisimman monella on
kalenterissa tyhjää kyseisenä viikonloppuna että
saadaan mahdollisimman moni koira mukaan
näyttelyyn ja saadaan vaihdella kuulumisia kehän
reunalla ja kesäpäivien aikana.
Kesäpäiville ilmoittautuminen alkaa 1.1.2015
jolloin tiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta .
Kaikki mahdollinen talkoo-apu on tervetullutta
kuin myös uusia ehdotuksia yhdistyksen
toiminnaksi.
Tämän myötä kaikille Rauhaisaa ja Rentouttavaa
Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015 !
-Inga-
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Slovakiancuvacien kasvattajat, kasvatusta suunnittelevat sekä jalostukseen käytettävissä olevien
urosten omistajat, lämpimästi tervetuloa Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n järjestämään

Kasvattajapäivään
Lauantaina 28.3.2015 klo 11.00 (Huom! Aiemmin ilmoitetusta muuttunut päivä)
Paikka: Renkomäen halli, Simolankatu 2, 15680 Lahti

Kasvattajapäivän puhujavieraaksi olemme saaneet Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan
puheenjohtajan Kirsi Sainion, jonka esityksen aiheena ovat koirien hammaspuutokset sekä kivesviat jalostuksen
näkökulmasta.
Päivän toisen alustuksen pitää rotumme jalostustarkastaja, ulkomuototuomari Elena Ruskovaara
otsikolla ”Näyttelykehän laidalta – keskustelua kannuksista, karvoista, pigmenteistä ja vaikka muustakin”.

Ruokailun ja kahvien järjestämisen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan kasvattajapäivään 13.3.15 mennessä.
Paikan päällä on tarjolla keittolounasta omakustannehintaan. Sitovat ruokailuilmoittautumiset ja mahdolliset
ruokarajoitteet osoitteeseen inga.pyykko@gmail.com.
Voitte mielellään lähettää myös kysymyksiä päivän puhujille jo etukäteen. Lähetä kysymyksesi niin ikään 13.3.
mennessä edellä mainittuun Ingan osoitteeseen.
Päivän ohjelman tarkempi aikataulu löydettävissä yhdistyksen kotisivuilta lähempänä tapahtumaa.

Tervetuloa mukaan!
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Kesäpäivät 2015
Kesäpäivät 2015 vietetään Mericampingissä Merikarvialla 18-19.7.2015
Kesäpäivänäyttely on lauantaina 18.7.2015 johon tuomariksi on lupautunut Leni Finne.
Kesäpäivänäyttelyyn ilmoittautuminen avautuu 1.1.2015 . Lisätietoja yhdistyksen sivuilta.
http://slovakiancuvac.fi
Edellisen vuoden tapaan jokainen varaa yöpymisen itse . Lisätietoja: www.mericamping.fi
tai puhelimitse 040 0719589

Syyspäivät 2015
Syyspäivät vietetään 3.10.2015 (paikka avoin)

Cuvac-malja TOP 10
Pisteet on laskettu 16.11.2014 asti. (näyttelyt jotka ovat KoiraNetissä)
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 1.7.2015
mennessä.
Jos tuloksissa on virhe tai sieltä puuttuu koira ota yhteyttä s.postitse: ingapyykko@gmail.com
Urokset
1. Haltiavuoren Davadat 23,4p (3)
2. Haltiavuoren Ewok 19,2p (2)
3. Kalliovaaran Zippo Princ 17,6p (2)
4. Haltiavuoren Div Dakota Dalton 10,8p (1)
5. Kalliovaaran Ulan Princ 7p (1)
6. Horacio Orlicky Talisman 6p (1)
7. Snowhite Cowboys Champion 6p (1)

Nartut
1. Kalliovaaran Ängel Princova 21,4p (2)
2. Zatravin Elsa 19,8p (3)
3. Kalliovaaran Meika Princova 16p (2)
4. Ida Pod Kocno 15,6p (2)
5. Haltiavuoren Ealaskas 12p (2)
6. Lumipuun Estilda 11,4p (2)
7. Augenzahn Marina 9p (1)
8. Italo Miss Marianne 6p (1)
8. Kalliovaaran Åsa Princova 6p (1)
8. Tatrankaunottaren Anastazie Casuse 6p. (1)
9. Kalliovaaran Ålga Princova 3p (1)
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Jalostustarkastus 4.10.2015 Tammelassa
Koiran nimi: AMOS
Sukupuoli: Uros
Kivekset: ok
Rek.nro: FI36006/12
Tatuointi / siru: 985170002268846
Synt.: 2.5.2012 Ikä: 2v 4kk
Kuvaustulokset: lonkkanivelet:kyynärnivelet: Paikka: Tammela
Aika: 4.10.2014
1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: Erinomainen,
maskuliininen, oikea raajakorkeus
2. KOKO:
säkäkorkeus: 70,5cm
3. PÄÄ
purenta:
tiivis
hampaat (koko ja muut huomiot): koko sopiva,
ylhäältä molemmin puolin P2 puuttuu
kallo-osa:
voimakas, maskuliininen, selvästi
kaartuva, näkyvä otsauurre
otsapenger:
selvä
kuono-osa:
vahva, tarpeeksi pitkä
huulet:
sopivan tiiviit
pigmentti kirsussa: tumma
pigmentti huulissa: hiukan katkonainen vasemmalta
puolelta
silmät: ilme; erinomainen, maskuliininen, utelias väri:
tarpeeksi tumma
muoto: aavistuksen pyöristyvä manteli
korvat: kiinnitys: oikea
koko: kookkaat
4. RUNKO
kaula:
erinomainen, vahva, ulottuva
rintakehä
muoto: tilava, oikea
pituus: oikea
eturinta:
sopiva
selkä:
tarpeeksi kiinteä, hyvä pituus
lanneosa
pituus: tiivis
vahvuus: tanakka
lantionasento: voimakkaasti laskeva
pituus: erittäin pitkä

5. RAAJAT
raajojen luusto: kokoon sopiva, erinomainen
käpälät:
erinomaiset, tiiviit, korkeat
eturaajat:
erinomaiset, pylväsmäiset, oikea
asentoiset
lapaluun asento ja pituus: oikea pituus ja asento
olkavarren asento ja pituus: tarpeeksi pitkä, oikeaasentoinen
takaraajat:
hakeutuvat rungon alle, hiukan
epävakaa asento
reiden pituus ja lihaksikkuus: lihaksikas, tarpeeksi
pitkä
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): riittävän
pitkä
kintereet: hiukan korkeat
kannukset: molemmissa takaraajoissa luiset
kannukset ja kynnet
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: hiukan löysät kyynärpäistä
liikkeet takaa: hiukan kapeat
liikkeet sivusta: hyvä askelpituus
selkä liikkeessä: tarpeeksi vakaa, aavistus kaartuvuutta
lanteessa
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu kintereeseen
asento seistessä: ilmeikäs, ajoittain sikari, ajoittain
loivalla kaarella taaksepäin
asento liikkeessä: loivalla kaarella lantion yläpuolella
8. KARVAPEITE
karvan laatu: oikea laatu, likaa hylkivä
karvan määrä: tiheä, ei kovin pitkä
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: varautunut, tutkittavissa
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: sukupuolileima, luusto, pää ja
etuosa
Erityisiä puutteita: takaosan asento
Aika ja paikka
4.10.2014
Elena Ruskovaara
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Koiran nimi: ANETA
Sukupuoli: Narttu
Rek.nro: FI36004/12
Tatuointi / siru: 985170002272124
Synt.: 2.5.2014 Ikä: 2v 5kk
Kuvaustulokset: lonkkanivelet:
kyynärnivelet:
Paikka: Tammela
Aika: 4.10.2014
1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: narttumainen,
keskivahva, raajakas, karva vaihtumassa
2. KOKO:
säkäkorkeus: 65cm
3. PÄÄ
purenta:
tiivis
hampaat (koko ja muut huomiot): tarpeeksi suuret,
ylhäältä oikealta P3 puuttuu
kallo-osa:
tilava, sopivasti kaartuva
otsapenger:
hyvä, selvä
kuono-osa:
hyvä pituus, sopiva vahvuus
huulet:
tiiviit,
pigmentti kirsussa: hyvä, tumma
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: utelias, narttumainen, hyvä
väri: keskiruskeat
muoto: hiukan pyöreät
korvat:
kiinnitys: oikea
koko: kookkaat
4. RUNKO
kaula:
sopiva
rintakehä
muoto: solakka
pituus: hyvä
eturinta:
riittävä
selkä:
hyvä, tiivis
lanneosa
pituus: aavistuksen pitkä
vahvuus: solakka
lantionasento: hiukan jyrkkä
pituus: hyvä pituus

5. RAAJAT
raajojen luusto: tarpeeksi voimakas
käpälät:
hiukan matalat, oikea muoto
eturaajat:
hyvä asentoiset
lapaluun asento ja pituus: hyvät
olkavarren asento ja pituus: tarpeeksi pitkä ja viisto
takaraajat:
seistessä hyväasentoiset
reiden pituus ja lihaksikkuus: tyypilliset
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): hyvä pituus
ja oikea asento
kintereet: sopiva korkeus
kannukset: ei kannuksia takaraajoissa
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: tarpeeksi yhdensuuntaiset
liikkeet takaa: erittäin kapeat
liikkeet sivusta: oikea askelpituus
selkä liikkeessä: hyvä, tiivis
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu kintereeseen
asento seistessä: sikarimainen, suora
asento liikkeessä: loivalla kaarella rungon takana
8. KARVAPEITE
karvan laatu: nyt vaihtumassa, paikoin pehmeyttä,
likaa hylkivä
karvan määrä: vaihtumassa, ok
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: avoin, helposti tutkittavissa, utelias
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: käytös, sukupuolileima,
pigmentti
erityisiä puutteita: takaliike ja takaosan voima
liikkuessa
Aika ja paikka
4.10.2014

Elena Ruskovaara
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Koiran nimi: CARLA
Sukupuoli: Narttu
Rek.nro: FI36005/12
Tatuointi / siru: 985170002273805
Synt.: 2.5.2012 Ikä: 2v 5kk
Kuvaustulokset: lonkkanivelet:
kyynärnivelet:
Paikka: Tammela
Aika: 4.10.2014
1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: erinomaiset
mittasuhteet, selvä sukupuolileima, oikea vahvuus
2. KOKO:
säkäkorkeus: 64,5 cm
3. PÄÄ
purenta: tiivis
hampaat (koko ja muut huomiot): keskikoiset, ylhäältä
molemmin puolin P3 puuttuu
kallo-osa: tilava, oikein kaartuva
otsapenger: sopiva
kuono-osa: sopiva, oikea pituus
huulet: tiiviit
pigmentti kirsussa: syvä, musta
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: erinomainen, ilmeikäs
väri: tummanruskea
muoto: kolmioimainen manteli
korvat:
kiinnitys: erinomainen, oikea
koko: oikea
4. RUNKO
kaula:
hyvän pituinen
rintakehä
muoto: tilava
pituus: pitkä
eturinta:
riittävä
selkä:
hyvä, kiinteä
lanneosa
pituus: hyvä, tiivis
vahvuus: vahva
lantionasento: loivasti laskeva
pituus: tarpeeksi pitkä

5. RAAJAT
raajojen luusto: hyvä, keskivahva
käpälät:
pitkänomaiset, matalat
eturaajat:
hiukan etuasentoiset, pylväsmäiset,
ranteissa pehmeyttä
lapaluun asento ja pituus: hyvä pituus, tarpeeksi viisto
olkavarren asento ja pituus: tarpeeksi pitkä, vähän
pysty
takaraajat:
varma asentoiset
reiden pituus ja lihaksikkuus: keskivahva, sopiva
pituus
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun):pitkähkö
kintereet: hyvä korkeus
kannukset: vasemmassa takaraajassa kannuskynsi
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: kyynärpäistä löysät
liikkeet takaa: hiukan kapeat
liikkeet sivusta: oikea askelpituus
selkä liikkeessä: kiinteä ja tiivis
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu kintereen alapuolelle pari senttiä
asento seistessä: suora, sikarimainen
asento liikkeessä: rennosti rungon takana, alhaalla
8. KARVAPEITE
karvan laatu: erinomainen, likaa hylkivä, kuohkea
karvan määrä: sopiva
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: itsevarma, helposti tutkittavissa
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: tyyppi, sukupuolileima, pää,
pigmentti
erityisiä puutteita: hampaat
Aika ja paikka
4.10.2014 Tammela

Elena Ruskovaara
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Koiran nimi: IDA POD KOCNO
Sukupuoli: Narttu
Rek.nro: ER44755/12
Tatuointi / siru: 040097809082388
Synt.: 11.2.2012Ikä: 2v 10kk
Kuvaustulokset: lonkkanivelet: A/A
kyynärnivelet: 0/0
Paikka: Tammela
Aika: 4.10.2014
1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: Erinomainen
olemus, hyvä raajarakenne, tarpeeksi selvä
sukupuolileima
2. KOKO:
säkäkorkeus: 64cm
3. PÄÄ
purenta:
tiivis, hyvä
hampaat (koko ja muut huomiot): kaikki hampaat,
oikea koko
kallo-osa:
hyvä tilavuus ja leveys
otsapenger:
sopiva
kuono-osa:
keskivahva, hyvä pituus, silmien alta
täyttymätön
huulet:
tiiviit
pigmentti kirsussa: rusehtava, tasaisesti vaalentunut
pigmentti huulissa: tasaisen tumma
silmät:
ilme: rauhallinen, vähän surumielinen
väri: tumma, silmävalkuaiset näkyvät
selvästi
muoto: hiukan pyöristynyt manteli
korvat:
kiinnitys: oikea
koko: erinomainen koko
4. RUNKO
kaula:
keskipitkä, vahva
rintakehä
muoto: erinomainen
pituus: oikea
eturinta:
tarpeeksi selvä
selkä:
kiinteä, tiivis
lanneosa
pituus: vähän pitkä
vahvuus: solakka
lantionasento: hiukan laskeva
pituus: hyvä

5. RAAJAT
raajojen luusto: hyvä, keskivahva
käpälät:
hyvä muoto, tarpeeksi korkeat
eturaajat:
erinomaiset, pylväsmäiset
lapaluun asento ja pituus: erinomaiset
olkavarren asento ja pituus: keskipitkä, riittävän viisto
takaraajat:
hyvä asentoiset
reiden pituus ja lihaksikkuus: lihaksikas, sopiva pituus
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): tarpeeksi
pitkä
kintereet: vahvat
kannukset: molemmissa takaraajoissa luiset
kannukset ja kynnet
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: tarpeeksi yhdensuuntaiset
liikkeet takaa: yhdensuuntaiset, ponnekkaat
liikkeet sivusta: oikea askelpituus
selkä liikkeessä: kiinteä
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu kinnernivelen alapuolelle
asento seistessä: sikarimainen, suora
asento liikkeessä: loivalla kaarella, rennosti rungon
takana
8. KARVAPEITE
karvan laatu: erinomainen, likaa hylkivä
karvan määrä: hyvä
väri: puhdas, tasainen vaalea
9. KÄYTÖS: erinomaisen varma, helposti tutkittavissa,
luottavainen
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: tyyppi, raajarakenne, käytös
erityisiä puutteita: kirsupigmentti vähän vaalentunut
Aika ja paikka
4.10.2014
Elena Ruskovaara
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Koiran nimi: STUBBENIN JULIA
Sukupuoli: Narttu
Rek.nro: FI25386/09
Tatuointi / siru: 246098100243109
Synt.: 8.4.2009 Ikä: 5v 5kk
Kuvaustulokset: lonkkanivelet: A/A
kyynärnivelet: 0/0
Paikka: Tammela
Aika: 4.10.2014
1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: tarpeeksi
raajakas, oikea tyyppi, täyteläinen olemus
2. KOKO:
säkäkorkeus: 64cm
3. PÄÄ
purenta:
tiivis
hampaat (koko ja muut huomiot): hyvä koko, kaikki
hampaat
kallo-osa: sopivan tilava, oikein kaartuva
otsapenger:
hyvä, selvä
kuono-osa:
hyvä pituus ja voima
huulet:
tiiviit
pigmentti kirsussa: tumma, syvä
pigmentti huulissa: erittäin voimakkaasti vaalentunut,
katkonainen
silmät:
ilme: erinomainen, ilmeikäs
väri: keskiruskea
muoto: hiukan pyöristyvä
mantelikorvat: kiinnitys: erinomainen
koko: oikea
4. RUNKO
kaula:
riittävän pitkä, vahva
rintakehä
muoto: täyteläinen, pyöristyvä
pituus: oikea
eturinta:
riittävä
selkä:
tiivis
lanneosa
pituus: hyvä pituus
vahvuus: täyteläinen
lantionasento: hyvä asento
pituus: oikea

5. RAAJAT
raajojen luusto: erinomainen, pylväsmäiset raajat
käpälät:
oikea muoto
eturaajat:
pylväsmäiset, suorat
lapaluun asento ja pituus: oikea pituus, riittävän viisto
olkavarren asento ja pituus: oikea pituus ja asento
takaraajat:
sopivan vahvat
reiden pituus ja lihaksikkuus: lihaksikas, täyteläinen,
hyvä pituus
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): oikea
kintereet: hiukan korkeat, vahvat
kannukset:6. LIIKKEET
liikkeet edestä: hiukan kyynärpäistä löysät
liikkeet takaa: erinomaiset, yhdensuuntaiset,
ponnekkaat
liikkeet sivusta: hyvä askelpituus, reipas, etenevä
selkä liikkeessä: aavistuksen kaartuva lanne
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu kinnerniveleeseen
asento seistessä: sikarimainen, suora
asento liikkeessä: kaartuneena lantion yläpuolelle,
rennosti
8. KARVAPEITE
karvan laatu: tuuhea, likaa hylkivä, kuohkea
karvan määrä: sopiva
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: Helposti tutkittavissa, tarkkaavainen,
avoin
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: Raajarakenne, tyyppi,
takaliikkeet
erityisiä puutteita: huulipigmentti
Aika ja paikka
4.10.2014
Elena Ruskovaara

13

Koiran nimi: JÄÄLINNAN KUUN SHAMAANI
Sukupuoli: Uros Kivekset: ok
Rek.nro: FI37327/12
Tatuointi / siru: 985170001009390
Synt.: 26.5.2012 Ikä: 2v 4kk
Kuvaustulokset: lonkkanivelet: B/B
kyynärnivelet: 0/0
Paikka: Tammela
Aika: 4.10.2014
1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: selvä
sukupuolileima, vahva hyvä raajaluusto
2. KOKO:
säkäkorkeus: 63cm
3. PÄÄ
purenta:
tiivis, epätasainen alahammasrivistö
hampaat (koko ja muut huomiot): koko ok, kaikki
hampaat
kallo-osa: tilava, pyöristyvä
otsapenger: selvä
kuono-osa: lyhyt, vahva
huulet: sopivan tiiviit
pigmentti kirsussa: hiukan vaalentunut, ruskea
pigmentti huulissa: erinomainen tumma ja tasainen
silmät:
ilme: maskuliininen, utelias
väri: liian vaalea
muoto: oikea
korvat:
kiinnitys: ylös kiinnittyneet, ilmeikkäät
koko: oikea
4. RUNKO
kaula:
vahva, hyvä pituus
rintakehä
muoto: tilava
pituus: oikea
eturinta:
ikään sopiva
selkä:
tiivis
lanneosa
pituus: hyvä pituus
vahvuus: vahva
lantionasento: vaikuttaa voimakkaasti laskevalta
pituus: tarpeeksi pitkä

5. RAAJAT
raajojen luusto: erinomainen, pylväsmäiset raajat
käpälät:
kootut, oikea muoto
eturaajat:
oikea asentoiset, hyvät
lapaluun asento ja pituus: oikea asento ja pituus
olkavarren asento ja pituus: hyvä pituus tarpeeksi
viisto
takaraajat:
hakeutuvat seistessä voimakkaasti
rungon alle
reiden pituus ja lihaksikkuus: lihaksikas, riittävän pitkä
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): hyvä
kintereet: hyvä korkeus ja vahvuus
kannukset: molemmissa takaraajoissa kannuskynnet
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: yhdensuuntaiset, vähän
huolimattomat
liikkeet takaa: yhdensuuntaiset, ponnekkaat
liikkeet sivusta: oikea askelpituus
selkä liikkeessä: tiivis, lanneosa pyöristyy hiukan
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu kintereen alapuolelle
asento seistessä: nyt kaiken aikaa rullautuneena
asento liikkeessä: lantion päällä rullalla
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: erinomainen, likaa hylkivä
karvan määrä: hyvä, oikea
väri: puhdasvalkoinen
9. KÄYTÖS: uhitteleva, silti tutkittavissa, vaikuttaa
tottumattomalta
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: sukupuolileima, luusto,
mittasuhteet
erityisiä puutteita: vaaleat silmät, riittävä käytös
Aika ja paikka
4.10.2014 Tammela
Elena Ruskovaara
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Koiran nimi: LUMIPUUN ESTILDA
Sukupuoli: Narttu
Rek.nro: FI56305/12
Tatuointi / siru: 981098104297731
Synt.: 13.10.2012 Ikä: 2v
Kuvaustulokset: lonkkanivelet: D/C
kyynärnivelet: 0/0
Paikka: Tammela
Aika:4.10.2014
1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: Raajakas,
keskivahva, selvä sukupuolileima
2. KOKO:
säkäkorkeus: 63cm
3. PÄÄ
purenta:
riittävän tiivis, alaetuhampaat hiukan
epätasaisessa rivissä, keveä alaleuka
hampaat (koko ja muut huomiot): kaikki hampaat,
tarpeeksi kokoa
kallo-osa:
tilava, sopivasti kaartuva
otsapenger:
sopiva, selvä
kuono-osa:
hyvä pituus, keveä, silmien alta
täyttymätön
huulet:
tarpeeksi tiiviit
pigmentti kirsussa: tasaisen syvän ruskea
pigmentti huulissa: tasainen tumma
silmät:
ilme: utelias, narttumainen
väri: tumma, ruskea
muoto: hiukan pyöreät
korvat:
kiinnitys: hiukan alas kiinnittyneet
koko: kookkaat
4. RUNKO
kaula:
sopiva, vahva
rintakehä
muoto: hyvä tilavuus
pituus: oikea
eturinta:
tarpeeksi eturintaa
selkä:
kiinteä, tarpeeksi koottu
lanneosa
pituus: hiukan pitkä
vahvuus: tilava
lantionasento: laskeva,
pituus: tarpeeksi pitkä

5. RAAJAT
raajojen luusto: riittävä
käpälät:
hyvä muoto, tarpeeksi tiiviit
eturaajat:
tarpeeksi yhdensuuntaiset
lapaluun asento ja pituus: erinomaiset
olkavarren asento ja pituus: hyvä pituus, tarpeeksi
viisto
takaraajat:
hyvä asentoiset
reiden pituus ja lihaksikkuus: lihaksikas, hyvä pituus
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): pitkä
kintereet: aavistuksen korkeat, hyvä vahvuus
kannukset: ei kannuksia takaraajoissa
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: tarpeeksi yhdensuuntaiset
liikkeet takaa: yhdensuuntaiset, ponnekkaat
liikkeet sivusta: hyvä askelpituus, rento liikerata
selkä liikkeessä: sopivan tiivis
7. HÄNTÄ
pituus: ylettyy juuri kintereen alapuolelle
asento seistessä: suora, riippuva
asento liikkeessä: loivalla kaarella rungon takana
8. KARVAPEITE
karvan laatu: oikea, likaa hylkivä
karvan määrä: vaihtumassa
väri: tarpeeksi tasainen ja puhdas
9. KÄYTÖS: tutkittavissa, tottumaton
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: raajarakenne ja sukupuolileima
erityisiä puutteita: niukka alaleuka

Aika ja paikka
4.10.2014 Tammela

Elena Ruskovaara
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Koiran nimi: JÄÄLINNAN KUUN HALTIATAR
Sukupuoli: Narttu
Rek.nro: FI37328/12
Tatuointi / siru: 985170001036132
Synt.: 26.5.2014 Ikä: 2v 4kk
Kuvaustulokset: lonkkanivelet:
kyynärnivelet:
Paikka: Tammela
Aika: 4.10.2014
1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: oikeat
mittasuhteet, selvä sukupuolileima, keveä
raajaluusto
2. KOKO:
säkäkorkeus: 59 cm
3. PÄÄ
purenta: tiivis,
hampaat (koko ja muut huomiot): kaikki hampaat,
sopiva koko
kallo-osa: sopivan vahva, hiukan pyöristyvä
otsapenger: selvä
kuono-osa: hyvä pituus, tarpeeksi täyttynyt
huulet: tiiviit
pigmentti kirsussa: tasaisen tumma, täyteläinen
pigmentti huulissa: tumma, tasainen
silmät:
ilme: utelias
väri: liian vaaleat
muoto: hiukan pyöristyvä manteli
korvat:
kiinnitys: hyvä kiinnitys, ajoittain
epävakaa
koko: oikea koko
4. RUNKO
kaula: hyvä pituus, ulottuva
rintakehä
muoto: hyvä tilavuus
pituus: oikea
eturinta: niukka, kapea
selkä: jäntevä, hyvä pituus
lanneosa
pituus: hyvä
vahvuus: hyvä vahvuus
lantionasento: sopivan viisto
pituus: oikea

5. RAAJAT
raajojen luusto: keveä
käpälät: hiukan matalat ja haja-asentoiset
eturaajat: ei täysin suorat ranteista
lapaluun asento ja pituus: hyvät
olkavarren asento ja pituus: hyvä asento, riittävä
pituus
takaraajat:
hyväasentoiset
reiden pituus ja lihaksikkuus: lihaksikas, hyvä pituus
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): tarpeeksi
pitkä
kintereet: hyvä korkeus
kannukset: molemmissa takaraajoissa erittäin pienet
kynnet
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: vähän huolimattomat, ranteissa
epävakautta
liikkeet takaa: ponnekkaat, sopivan yhdensuuntaiset
liikkeet sivusta: hyvä askelpituus
selkä liikkeessä: vakaa ja tiivis
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu pari senttiä kintereen alapuolelle
asento seistessä: erinomainen, suora, sikarimainen
asento liikkeessä: loivalla kaarella rungon takana
rennosti
8. KARVAPEITE
karvan laatu: oikea, likaa hylkivä, kuohkea
karvan määrä: sopiva, vaihtumassa
väri: puhdas valkoinen
9. KÄYTÖS: varovainen, helposti tutkittavissa
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: häntä, karva ja mittasuhteet
erityisiä puutteita: vaaleat silmät, keveä raajaluusto
Aika ja paikka
4.10.2014 Tammela

Elena Ruskovaara
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Jälkeläistarkastus Tammela 4.10.2014

EMÄ: STUBBENIN JULIA
Rek.nro FI25386/09
Tarkastettu: 4.10.2014
Omistaja: Tuuli-Marija Piiroinen
JÄLKELÄISET: AMOS FI36006/12, ANETA FI36004/12 ja
CARLA FI36005/12

ARVOSTELU: Emä ja kaksi narttu- ja yksi urosjälkeläinen,
kaikilla erinomainen rotutyyppi, selvät sukupuolileimat,
erittäin tyypilliset ilmeikkäät päät. Tummat silmät,
huulipigmenteissä eroa, tummat kirsut. Erinomaiset
päänmallit, kaikilla tarpeeksi tummat silmät. Välihammas
puutoksia osalla. Varma-asentoiset etuosat, riittävän
voimakkaat takaosat. Kaikilla hyvät hännät ja karvanlaadut.
Takaliikkeissä eroavaisuutta. Yhdelle erityisen kapea
askellus. Hyvät sivuliikkeet. Narttu on periyttänyt
erinomaista rotutyyppiä. Tyypilliset käytökset. Erinomainen
ryhmä.
Elena Ruskovaara

EMÄ: JÄÄLINNAN MEREN KAUNOTAR
Rek.nro FIN55509/08
Tarkastettu: 25.9.2010
Mikkeli
Omistaja: Kirsi Leimu
JÄLKELÄISET: JÄÄLINNAN KUUN SHAMAANI
FI37327/12 ja JÄÄLINNAN KUUN HALTIATAR
FI37329/12
ARVOSTELU: Emä ja kaksi jälkeläistä (uros ja narttu
samasta pentueesta). Selvät sukupuolileimat kaikilla.
Jälkeläisillä on hyvät mittasuhteet, emä on hiukan
matala. Uroksella erinomainen luusto, narttu on
kauttaaltaan keveämpi, emällä hyvä luusto.
Erinomaiset pään profiilit, jälkeläisillä liian vaaleat
silmät häiritsevät ilmettä. Ilmeikkäät päät, hyvät tiiviit
ja tummat huulet sekä sopivan tummat
kirsupigmentit. Emällä vaalentunut kirsu. Jälkeläisillä
hyvät rungot, lihaksikkaat takaraajat. Oikealaatuiset
karvapeitteet, vähän eri vaiheissa. Aktiiviset käytökset.
Elena Ruskovaara

Jalostustarkastus kuvat + täytekuva : Kirsi Leimu
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY
FÖRENINGEN SLOVAKISKA VALLHUNDAR RF

PÖYTÄKIRJA

Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika: Lauantaina 4.10.2014 klo 14.00
Paikka: Olkkaantie 330, 31340 Porras
Läsnä: Carita Kilpi, Riikka Lahti, Raija Aarnikoivu, Ritva Piskunen, Kirsi Leimu, Kari Leimu,
Teija Riukka, Satu Ketonen ja Inga Pyykkö
Valtakirjalla edustettuina: Lasse Rajala ja Kaarina Rajala
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Satu Ketonen avasi kokouksen klo14.05
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
Todettiin että kaikki paikalla olijat ja valtakirjalla edustetut ovat Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n jäseniä ja kaikki
läsnäolijat ja valtakirjalla edustetut ovat täten äänivaltaisia.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Satu Ketosta, Satu Ketonen valittiin yksimielisesti kokouksen
puheenjohtajaksi.
Inga Pyykkö ehdotettiin kokoukselle sihteeriksi, hyväksyttiin Inga Pyykkö syyskokouksen
sihteeriksi.
Ehdotettiin Raija Aarnikoivua ja Ritva Piskunen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
Raija Aarnikoivu ja Ritva Piskunen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on ilmestynyt Meidän Cuvac-jäsenlehdessä 3/14 joka ilmestyi 8.9.2014
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi ilman muutoksia.
6. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi
Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015 ehdotettiin Teija Riukkaa.
Teija Riukka valittiin yksimielisesti Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2015.
7. Hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2015-2016 ehdotettiin Ritva Piskusta, Raija Aarnikoivua, Satu Ketosta
(kieltäytyi) ja Kirsi Leimua. Äänestyksessä annettiin seuraavasti ääniä Raija Aarnikoivu 11 ääntä, Ritva Piskunen 6
ääntä ja Kirsi Leimu 5 ääntä. Äänestys suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä.
Äänestyksen tuloksena hallituksenjäseniksi kaudelle 2015-2016 valittiin Raija Aarnikoivu ja Ritva Piskunen.
Hallituksen vara-jäseniksi vuodelle 2015 valittiin Kirsi Leimu ja Satu Ketonen
8. Rahastonhoitajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi
Slovakianpaimenkoirayhdistyksen rahastonhoitajaksi vuodelle 2015 valittiin Annemari Salminen.
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9. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varamiestensä valitseminen
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin Eija Hjelt ja Lasse Rajala ja heille ei valittu varamiehiä.
10. Jalostustoimikunnan täydentäminen
Jalostustoimikuntaa kaudelle 2015-2017 ehdotettiin Ritva Piskusta ja Kirsi Leimua.
Äänestyksessä annettiin seuraavasti ääniä Ritva Piskunen 4 ääntä ja Kirsi Leimu 7 ääntä. Äänestys suoritettiin
suljettuna lippuäänestyksenä.
Äänestyksen tuloksena jalostustoimikuntaan kaudelle 2015-2017 valittiin Kirsi Leimu.
11. Hallituksen seuraavan vuoden työ- ja toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen
hyväksyminen
Kokouksen puheenjohtaja Satu Ketonen esitteli työ-ja toimintasuunnitelman vuodelle 2015.
Työ- ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.
Talousarvioehdotus vuodelle 2015 käytiin lävitse.
Talousarvioehdotus vuodelle 2015 hyväksyttiin yksimielisesti
12. Seuraavan vuoden jäsen- sekä liittymismaksujen määrääminen
Jäsen- ja liittymismaksuista vuodelle 2015 päätettiin seuraavaa:
Jäsenmaksu vuonna 2015 on varsinainenjäsen 25€, perheenjäsen 5€
Liittymismaksua ei vuonna 2015 ole.
13. Kokousedustajien valinta Suomen Seurakoira ry (SSKY) yleiskokouksiin vuodelle 2015
Kokousedustajiksi Suomen Seurakoirayhdistys ry:n kokouksiin valittiin Teija Riukka ja Ritva Piskunen.
14. Kilometrikorvauksien maksaminen toimihenkilöille vuodelle 2015
Kilometrikorvausten maksamisesta päätettiin seuraavaa:
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry ei maksa omille toimihenkilöilleen kilometrikorvauksia vuonna 2015 poikkeuksena
kuitenkin Elena Ruskovaaran korvaukset jalostustarkastuksista ja SSKY:n kokousedustajien matkakorvaukset.
15. Muut mahdolliset asiat
Ansiomerkkien jako:
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n Kultaisen ansiomerkki luovutettiin Tiina Brunellille ja Hopeinen ansiomerkki Inga
Pyykölle.
16. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Satu Ketonen päätti kokouksen klo 15.10

__________________________________ ________________________________
puheenjohtaja: Satu Ketonen
sihteeri: Inga Pyykkö

Pöytäkirjantarkastajat:
__________________________________ ________________________________
Raija Aarnikoivu
Ritva Piskunen
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY
FÖRENINGEN SLOVAKISKA VALLHUNDAR RF
TALOUSARVIO 2015

TUOTOT
Lehtitulot
Kesäpäivät
Syystapaaminen
Jäsenmaksut
Linkkimaksut
Match Show
Myyntituotteet
Avustukset
Korkotuotot
Muut tuotot

2015
200,00€
1000,00€
200,00€
1500,00€
150,00€
900,00€
450,00€
50,00€
15,00€
200,00€
yht. 4665,00€

KULUT
Lehtikulut
Kesäpäivät
Syystapaaminen
Kasvattajapäivä
Jäsenmaksut
Tutkimuskulut
Muut menot
Monimuotoisuusprojekti

2015
1200,00€
800,00€
250,00€
500,00€
150,00€
250,00€
515,00€
1000,00€
yht. 4665,00€

TYÖ- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

 Hallitus kokoontuu 3-4 kertaa.
 Julkaistaan yhdistyksen lehteä, Meidän Cuvac, 2-4 numeroa.
 Järjestetään Kesäpäivät 2015 Merikarvialla, leirintäalue Mericampingissä
18 – 19.7.2015 jonka yhteydessä pidetään rodun epävirallinen kesäpäivänäyttely.
Järjestetään Syystapaaminen 3.10.2015 ja jalostustarkastus (tarvittaessa).
 Pidetään sääntömääräiset kokoukset:
- Kesäkokous Kesäpäivien yhteydessä
- Syyskokous Syystapaamisen yhteydessä
 Järjestetään Kasvattajapäivä 7.2.2015
 Slovakianpaimenkoirayhdistys ry. on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä.
-Suomen Kennelliitto
-Suomen Seurakoirayhdistys ry
-Salpausselän Kennelpiiri
 Ylläpidetään jäsenrekisteriä.
 Pidetään yhteyttä ulkomaisiin alan harrastajiin, erityisesti rodun kotimaahan Slovakiaan. Kehitetään
yhteistyötä Slovakiaan liittyvien yhdistysten kanssa.
 Jaetaan jalostustietoutta sekä pidetään yhteyttä rotumme tuomareihin.
 Jatketaan Terveys- ja Kasvattajakyselyn ylläpitämistä
 Ylläpidetään ja täydennetään yhdistyksen www-sivuja.
Vuoden 2015 aikana yhdistyksen sivujen uusiminen ja vaihto
palveluntarjoajalta toiselle.
 Saatetaan loppuun Monimuotoisuusprojekti joka alkoi v.2013.
 Match Show keväällä ja syksyllä.
 Cuvac aiheisia myyntituotteita 1x vuodessa.
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Kunniamerkit 2014
Vuoden 2014 kunniamerkit julkistettiin syyspäivässä
4.10.14
Slovakianpaimenkoirayhdistys jakoi tänä vuonna
seuraavat kunniamerkit tunnustuksena yhdistyksen
hyväksi tehdystä työstä.
Tiina Brunellille myönnettiin kultainen ansiomerkki.
Tiina on työskennellyt pitkään yhdistyksen
rahastonhoitajana, jäsensihteerinä ja lehden tekijänä.
Hän on myös järjestänyt vuoden 2006 kesäpäivät
sekä erikoisnäyttelyn vuonna 2010.

Inga Pyykölle myönnettiin hopeinen ansiomerkki. Inga on
ollut yhdistyksen jäsen yhtäjaksoisesti vuodesta 2004 alkaen
ja toiminut useita vuosia yhdistyksen sihteerinä,
jalostustoimikunnan jäsenenä sekä lehdentekijänä. Hän on
myös järjestänyt vuoden 2008 kesäpäivät.
Lämmin kiitos työpanoksestanne Tiina ja Inga!
Kunniamerkit julkistettiin syyspäivässä Tammelassa 4.10.14.

ELÄINTEN JOULURAUHAN JULISTUS
"Täten julistetaan kaikille eläimille; metsän eläimille, koti- ja karjaeläimille, taivaan
linnuille, jyrsijöille, pikkueläimille ja lemmikkieläimille, joulurauha."
"Ja älköön kukaan olko tai tulko raskauttavien asianhaarain vallitessa eläinten
joulurauhan rikkojaksi.
Jumalan rauhaa teille kaikille."
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Monimuotoisuuskartoitus-projekti
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.

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

Ja kun säästät maksukuitin, saat projektin
päättyessä yhdistykseltä tuntuvan rahallisen tuen
mukaan tulostasi.

Lisätietoa Slovakiancuvacien
monimuotoisuuskartoitus-projektista:
satu.ketonen@slovakiancuvac.fi puh. 040
8315028 tai kirsi.leimu@slovakiancuvac.fi puh.
0400 994987.

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.

Monimuotoisuuskartoitus-projektin tutkimustuki
maksetaan kaikille osallistuneille samanaikaisesti
vuoden 2015 alussa. Tuen saat toimittamalla
maksukuitin, testatun koiran virallisen nimen ja
MyDogDNA-passin numeron kera omien
yhteystietojesi ja IBAN tilinumeron joko
sähköpostilla kirsi.leimu@slovakiancuvac.fi tai
postitse osoitteeseen: Kirsi Leimu, Virkasuontie
107, 32300 Mellilä 31.1.2015 mennessä.
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MyDogDna -kooste
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Kootut tiedotteet SKL, Evira, SSKY, SEY
SUOMEN KENNELLIITTO RY
PÄIVITETTY KOIRAREKISTERIOHJE 2015
Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan
2.10.2014 muutaman päivityksen
Koirarekisteriohjeeseen. Kyseessä ovat lähinnä
muutamien ohjeen kohtien selkiyttäminen sekä
eräiden toimintojen joustavuuden lisääminen.
Päivitetty ohje tulee voimaan 1.1.2015 ja
määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon
jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä
pentueita sekä rekisteröitäviä tuontikoiria. Jos
jokin Koirarekisteriohjeen ehto on lieventynyt,
voidaan sitä soveltaa jopa takautuvasti.
Kennelliiton hallitus on hyväksynyt 1.6.2015
voimaan tulevan ohjeistuksen
jalostustarkastusten järjestämisestä ja näistä
tarkastuksista tullaan tallentamaan tietoa
Kennelliiton järjestelmään. Uroksen
kiveslausunnoksi voidaankin jatkossa hyväksyä
myös virallisessa jalostustarkastuksessa annettu
lausunto.
Kasvattajan alaikärajaksi on Kennelnimisäännön
nykyisten ehtojen mukaisesti päivitetty 18 vuotta.
Käytännön helpotusta on tulossa ulkomaisten
DNA-tutkimustulosten hyväksymisen osalta.
Jatkossa tuontikoirista, ulkomaisista
jalostuskoirista ja tuontisperman osalta
hyväksytään myös muiden kuin Kennelliiton
hyväksymien laboratorioiden antamat ISAGstandardin mukaiset DNA-tunnisteet ja
polveutumisen varmistukset. Koiran
tunnistusmerkinnän on ilmettävä lausunnosta,
mutta lausunnon mukana ei tarvitse toimittaa
todistusta näytteenotosta.

Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja
tuontisperman osalta hyväksytään samoin myös
sellaiset ulkomaiset tulokset, jotka koskevat Tbox mutaatiota ja joiden mukana on eläinlääkärin
antama todistus näytteenotosta sekä
tunnistusmerkinnän tarkastamisesta
näytteenoton yhteydessä.
Ohjeeseen on myös lisätty ehto, että kasvattajan
nimiin tai koiralle voidaan merkitä korkeintaan
yksi Kennelliiton yleisen jalostuksen
tavoiteohjelman vastainen pentue EJ-rekisteriin.
Ohjeen kohdassa 7.5 määritellään, että tässä
tarkoitetaan aivan lähisukuisten koirien
parittamista keskenään (vanhempi ja jälkeläinen
tai täyssisarukset keskenään) tai sellaisen koiran
parittamista, jolla on Kennelliiton hyväksymissä
virallisissa lonkkaniveldysplasia-,
kyynärniveldysplasia-, polvilumpioluksaatio- tai
spondyloositutkimuksissa asteikon huonoin tulos.
Muutos on täysin vastaava kuin ennestään
Perinnöllisten sairauksien ja vikojen
vastustamisohjelman (PEVISA) vastaisia pentueita
rekisteröitäessä: rekisteröidään vain yksi PEVISAohjelman vastainen pentue per kasvattaja tai per
koira. Periaatteena on, että yhden
erehdyspentueen saa vielä rekisteröityä, mutta
siitä kerrasta on syytä ottaa opiksi eikä uusia
virhettä.
Koiria on käytännössä saatettu siirtää EJrekisteriin kyseenalaisin perustein, jotka eivät liity
jalostukseen. Koirien siirtoa EJ-rekisteriin ja FI/ERrekisterin välillä on nyt tarkennettu. Koiran
omistajan pitää anomuksessaan esittää
jalostuksellinen syy siirrolle ja syy merkitään
koiran tietoihin. Omistaja viime kädessä vastaa
ilmoittamansa syyn totuudellisuudesta.
Lisäksi määritellään, että Kennelliiton yleisen
jalostuksen tavoiteohjelman vastaisen
jalostuskäytön vuoksi EJ-rekisteriin merkittyä
koiraa ei voi siirtää FI/ER-rekisteriin.
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kuvat: Kirsi Leimu

ULKOMAISTEN LONKKAKUVAUSLAUSUNTOJEN
HYVÄKSYMINEN 1.9.2014 ALKAEN
Kennelliitto on tarkentanut suhtautumistaan
sellaisiin ulkomaisiin lonkkakuvaustuloksiin, joissa
lausunto ei ole FCI:n asteikolla. Osa
tarkennuksista helpottaa ulkomaisten urosten
käyttöä, sillä ne vähentävät poikkeuslupien
tarvetta. Toisaalta Suomeen astumaan tulevien
urosten kohdalla käytäntö tiukentuu ja niiltä
vaaditaan aiempaa useammin Suomessa annettu
uusi lausunto.
Lonkkanivelen kasvuhäiriöohjeen kohdan 2
mukaan:
Tuontikoirista, ulkomaisista jalostuskoirista ja
tuontisperman osalta hyväksytään lausunnot,
jotka on annettu FCI:n asteikkoa käyttäen sekä
lausunnot, jotka ovat verrattavissa FCI:n
asteikkoon ja kuvausasento on ollut FCI:n
suositusten mukainen. Lausunnosta tulee käydä
ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty
kuvaushetkellä.

Ulkomaisten koirien kohdalla esimerkiksi
yhdysvaltalaiset OFA-lausunnot (Orthopedic
Foundation for Animals) ja brittiläiset BVAlausunnot (British Veterinary Association) ovat
olleet ongelmallisia. OFA ei esimerkiksi vaadi, että
koira on tunnistusmerkitty eikä sitä myöskään
tarvitse rauhoittaa kuvausta varten.
Arvostelukaan ei täysin vastaa FCI-luokitusta.
BVA-lausuntojen kohdalla ongelma on kokonaan
poikkeava arvosteluskaala, jossa kumpikin lonkka
pisteytetään todettujen muutosten perusteella.
Jalostustieteellinen toimikunta on kuitenkin
päättänyt hyväksyä ulkomaisten koirien osalta
ulkomaisissa astutuksissa ja sperman tuonnissa
tiettyjä lausuntoja, jos voidaan osoittaa että koira
on kuvaushetkellä ollut tunnistusmerkitty.
Lausunnot hyväksytään rotukohtaisen PEVISAohjelman mahdollisen raja-arvon puitteissa ja
mahdolliset rotukohtaiset ulkomaisia uroksia
koskevat poikkeukset ( sivun alareuna)
huomioiden.

Ulkomaisten jalostuskoirien lonkkalausuntojen vastaavuus ja
hyväksyminen
FCI
OFA
BVA
PennHip
A
Excellent
0−4 (max 2 pistettä/lonkka)
max 0,3
B
Good
5−10 (max 5 pistettä/lonkka)
0,31- 0,4
C
Fair
11−20 (max 10 pistettä/lonkka)
0,41- 0.5
Jos koiraa käytetään jalostukseen sen ollessa Suomessa, eikä sillä ole Kennelliiton hyväksymää FCIasteikolla annettua lausuntoa, tulee koira kuvata uudelleen tai koirasta ulkomailla Kennelliiton
hyväksymällä tavalla otetut ja merkityt kuvat arvostella täällä. Lähetteestä pitää ilmetä, että koiran
tunnistusmerkintä on tarkastettu kuvauksen yhteydessä.
Käytäntö tulee voimaan 1.9.2014.

VÄLIMUOTOINEN LANNE-RISTINIKAMA
LTV:stä voi saada lausunnon 12 kuukautta täyttänyt koira.
Arvostelussa käytetty asteikko:

LTV0
LTV1
LTV2
LTV3
LTV4

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

LTV-muutosten yleisyydestä eri roduissa ei juurikaan ole vielä tietoa. Kennelliiton
jalostustieteellinen toimikunta suosittelee jättämään LTV4-tuloksen saaneet koirat pois
jalostuksesta. Myös oireilevat koirat on syytä jättää pois jalostuksesta. Tuloksen LTV1, LTV2 tai LTV3
saanut, oireeton koira suositellaan yhdistettävän vain normaalin (LTV0) koiran kanssa.
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KENNELLIITTO EI TUNNUSTA KOIRALIITTOA

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO
EVIRA

Kennelliitto on saanut runsaasti huolestuneita
yhteydenottoja, jotka koskevat internetiin
perustettua Koiraliittoa. Kennelliitto haluaa
korostaa, että ei ole tekemisissä Koiraliiton
kanssa tai tunnusta sen rekistereitä.

EVIRA: LEMMIKKIELÄINPASSI UUDISTUU
VUODEN LOPUSSA

Kansainvälisen koiranjalostusliiton FCI:n
sääntöjen mukaan jokaisessa maassa voi olla vain
yksi sen alainen koiria rekisteröivä taho.
Suomessa ainoastaan Kennelliiton rekisteriin
merkityt koirat on rekisteröity FCI:n
tarkoittamalla tavalla.
Kennelliitto on tietoinen, että kasvattajien
yhteystietoja on poimittu sivustolle luvatta.
Sivuston ylläpidolta voi pyytää tietojen
poistamista.
Kennelliitto suhtautuu asiaan erittäin vakavasti ja
selvittää sivuston tilannetta tarvittaessa myös
viranomaisten avulla.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kertoo
keskiviikkona 22. lokakuuta julkaisemassaan
tiedotteessa, että lemmikkieläinpassi uudistuu
vuoden 2014 lopussa. Euroopan unionin uusi
lemmikkieläinasetus tuo muutoksia koirien,
kissojen ja frettien siirtoihin EU-maiden välillä.
Myös matkustusehtoihin ja pentujen
rokotusikään tulee muutoksia.
Uusi lemmikkieläinpassi otetaan käyttöön
29.12.2014, minkä jälkeen myönnetään vain
uudistettuja passeja. Siirtymäaikaa ei ole.
Nykymuotoisia passeja myönnetään 28.12.
saakka, ja ne ovat voimassa eläimen elinajan.
Passin uudistuminen ei vaadi toimia
lemmikkieläimen omistajalta.

Näyttely ja koetoimikuntien on huolehdittava
siitä, että henkilö, jolla on kurinpitolautakunnan
asettama osallistumiskielto, ei osallistu kokeisiin,
kilpailuihin, näyttelyihin tai testeihin.

"Jos lemmikkieläimellä on jo passi, ei uutta
tarvitse hakea. Passin saa jatkossakin ostaa
eläinlääkäriltä, ja se myönnetään vain koirille,
kissoille ja freteille. Passin hinta nousee, koska
siihen on lisätty uusia turvaominaisuuksia, joilla
pyritään estämään passin väärinkäyttö", sanoo
ylitarkastaja Virva Valle
Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Mikäli näyttelyn, kokeen, kilpailun tai testin
järjestäjällä on tieto, että koiralla ei
kurinpidollisesta päätöksestä johtuen ole
osallistumisoikeutta, on tilaisuuden järjestäjän
velvollisuus huolehtia siitä, että ko. koira/koirat
ei/eivät voi kilpailla
näyttelyssä/kokeessa/testissä.

Eläinlääkäreille tulee muutoksia passin
täyttämiseen ja uutena kirjanpitovelvollisuus
myönnetyistä passeista. Lemmikkieläimen
omistajan kannattaa ottaa huomioon, että joulun
ja vuodenvaihteen välisenä aikana uudistuneita
passeja ei välttämättä ole saatavilla
eläinlääkäriasemalta.

Hallitus päätti, että Kennelliitto laatii
tapahtumien järjestäjille listan henkilöistä, joiden
kurinpidolliset päätökset on julkaistu Koiramme lehdessä.

Matkustusehtoihin ja pentujen rokotusikään
tulee muutoksia

KURINPITOLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTEN
NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lue lisää Suomen Kennelliiton sivuilta:
www.kennelliitto.fi

Passiuudistuksen lisäksi lemmikkieläinasetus tuo
muita muutoksia koirien, kissojen ja frettien
siirtoihin EU-maiden välillä. Muutokset tulevat
voimaan 29.12. kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
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Yksi tärkeä muutos koskee tuontivaatimuksiin
kuuluvaa eläimen raivotautirokotusta. Uuden
asetuksen mukaan pennun saa rokottaa
raivotautia vastaan 12 viikon iästä lähtien. Ennen
12 viikon ikää annetut rokotukset eivät anna
tarvittavaa immuniteettisuojaa raivotaudille.
Muutoksia tulee myös muun muassa alle kolmen
kuukauden ikäisten rokottamattomien pentujen
matkustusehtoihin.
Nykyisin omistajalla saa olla mukana enintään
viisi koiraa, kissaa tai frettiä ilman, että matka
määritellään kaupalliseksi siirroksi. Jatkossa
enimmäismäärä saa olla suurempi kuin viisi,
mikäli matkan tarkoituksena on osallistuminen
kilpailuihin, näyttelyihin tai niihin liittyviin
koulutuksiin. Osallistumisesta on oltava mukana
kirjallinen todistus. Tarkempaa lisätietoa

SUOMEN SEURAKOIRAYHDISTYS RY
SSKY
ROTUJÄRJESTÖN PÄÄNÄYTTELY
12.7.2015 Nastola (Nastolan urheilukenttä)
myös pennut 5-7 kk ja 7-9 kk sekä jälkeläisluokat
Ulkonäyttely
Tiedustelut: Erika Häkkinen p. 045-1144954
e-mail : greatflames@gmail.com
LUONNETESTI
Järjestetään seuraavan kerran 19.- ja 20.9.2015.
Paikka: Tuusulan kennelkerhon koulutuskenttä.
Ylituomareina: Tarja Matsuoi ja Johanna
Gederlöf.
Osallistumismaksu: 45 euroa (kaikki rodut)
Ilmoittautuminen, SSKY:n alaiset rodut 6.9 alkaen
klo 10 ja muut rodut 13.9 klo 10 alkaen.
Ilmoittautuminen ensin puhelimitse, vastaavalle
koetoimitsijalle:
Anita Riekki p. 040-527 3600. Tiedustelut:
anita.riekki (at) gmail.com
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n
kokousedustajina SSKYn yleiskokouksissa
vuonna 2015 ovat: Teija Riukka ja Ritva
Piskunen.
yläkuva: Kirsi Leimu,
alakuva: Tarja Pahkasalo
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Näyttelymatka Tsekkiin lokakuussa 2014
Tammikuussa 2014 katsoin tämän vuoden
näyttelykalenteria, ja voi miten paljon siinä olikin
tarjolla upeita kisoja! Elokuussa MaailmanVoittaja näyttely Helsingissä, lokakuussa
Euroopan-Voittaja Brnossa, jossa mahdollisuus
osallistua sekä EV, että kansalliseen näyttelyyn ja
joulukuun Messarissakin hyvät tuomarit. Laitoin
kavereilleni viestiä, että mitä jos lähdettäisi
porukalla Brno’hon, ja yllätyksekseni kaikki joilta
kysyin vastasivat tulevansa mukaani.
Elokuussa Maailman-Voittaja näyttelyssä
Helsingissä kasvattamani Marina oli narttujen
Maailman-Voittaja ja Maxin poika Haltiavuoren
Davadat urosten.
Meitä olikin sitten melkoinen lössi kun
starttasimme autot kohti Brno’ta launtaina 19.10.
Liikkeelle lähdimme kolmella autolla, reissussa oli
mukana 7 cuvacharrastajaa, 6 cuvacia ja
kromförländer pentu Pena oppia ottamassa.
Tiesin kyllä, että Maxilla turkki putosi juuri ennen
matkaa, otin sen kuitenkin mukaan, koska olisi
ollut niin surullista jättää sitä kotiin. Koirat ovat
aina innokkaasti lähdössä reissuun. Ajoimme
Baltian kautta ja olimme suunnitelleet
kaikenlaista matkan varrelle mm käyntiä
Auswitschissa. No, liikenne oli se mitä oli,
motareita, tietöitä ja ruuhkia, joten ei siinä juuri
muuta tehty kuin köröteltiin eteenpäin, välillä
toki pysähtyen koiria ulkoiluttamaan. Matkalla
saimme sähköpostia, että meillä on mahdollisuus
osallistua myös kolmanteen näyttelyyn,
slovakiancuvacien erikoisnäyttelyyn lauantaina.
Osa porukasta täytyi lähteä kotimatkalle
suunnitellusti, koska työt odottivat, mutta 4
koiraa ilmoitimme sinne.
Etukäteen tiesimme, että olemme rodun
kotikentällä, mukana ovat kaikki paikalliset huiput
ja slovakialaiset tuomarit tuntevat paikalliset
huippukoirat ja kärkeen ei meillä ole asiaa.
Ajatuksena olikin nähdä, missä meidän
kasvatuksemme taso on rodun huippuihin
verrattuna. Paras tavoite oli olla PU2 tai PN2.
Tämä toteutuikin jo ensimmäisenä
näyttelypäivänä torstaina.

Odottaessamme vuoroamme paikalliset kävivät
testaamassa koiriemme luonnetta kävelemällä
uroksen kanssa aivan koiriemme läpi, omamme
selvisivät testistä hienosti, ei ainoatakaan
ärähdystä kuulunut kenenkään kurkusta. Olimme
jo Helsingin MV-näyttelyssä kokeneet Euroopan
tavan viedä kehät ja kilpailuluokat, joten
tiesimme kuinka täällä kehät etenevät. Heillä ei
kirjoitettu kirjallisia arvosteluja, vain
luokkavoittajat jatkavat kilpailuluokissa ja kehät
etenivät huimalla vauhdilla. Listan mukaan meitä
ennen oli 81 vlackia, tuomari aloitti arvostelun klo
9 ja ne kaikki oli arvosteltu klo 11.30! Normaalisti
Tsekin valionarvoon tarvitaan 4 sertiä, mutta
tämän näyttelyn aikana oli poikkeussääntö, jos
saa täällä 2 sertiä niin tulee Tsekin valioksi.
Torstaina voittaja oli paikallinen todellinen
huippunarttu Maja Cerny Coralek, meidän
koiristamme paras oli Robin, PU2.
Perjantaina Jetin poika Teme oli urosten PU1,
VSP, ja Tsekin Voittaja, rop oli sama narttu Maja
Cerny Coralek kuin edellisenäkin päivänä.
Lauantaiaamuna lähdimme ajamaan kohti
erikoisnäyttelypaikkaa kaupungin ulkopuolella.
Osoite toi hiljaisen hotellin luo, ei missään koiria…
Menin kysymään, ja he neuvoivat, vuorta alas ja
oikealle, sieltä löytyikin oikein kiva
koirankoulutuskeskus kenttineen ja halleineen.
Kun tulimme sisään ja näin palkintokattauksen,
pytyt ja ruokasäkit, niin heitin vieressäni olevalle
Anettelle, että jaahas, ei ainakaan ruoka lopu
koiriltamme kotimatkalla. Paikalla oli 43 cuvacia
joka on kaikkialla cuvacmaailmassa suuri määrä,
tulossa kova kisa. Täällä tsekkiläiset kasvattajat
olivat todella ystävällisiä, Onyx Mark-kennelin
Jana ja Marek tulivat juttelemaan ja kysyivät
saako ottaa kuvia koiristamme. He toivat terveisiä
muutamilta tutuiltamme, jotka eivät olleet
päässeet tulemaan mukaan. Myös muutama
muu tuli juttelemaan ja sanoivat että he
haaveilevat tällaisista kookkaista uroksista joita
meillä on.
Uroksissa Robin voitti valioluokan,
kilpailuluokassa vastassa oli aivan huippu-upea
veteraaniuros, 10-vuotias Albert Ronova Zahrada.
Se liikkui upeasti ja olin varma sen voitosta.
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Juoksimme ympäri ja edestä ja takaa, seisoimme
kauan… sitten tuomari meni toisen omistajan luo
ja näkyi hiljaa sanovan hänelle, että sorry, mun
on pakko laittaa tuo toinen voittajaksi, omistaja
nyökkäsi, yes, yes ymmärrän… ja niin Dusan
Barlik tuli luokseni ja näytti että Robin on
ykkönen!
Nartut kehään, nuoria narttuja oli aika paljon,
joten ehdin ulkoiluttaa Robinin ennen kuin otin
Marinan valmistautumaan kehään. Valioluokassa
Raijan Ängel oli ykkönen, sitten tuomari arvosteli
ikuisuudelta tuntuvan ajan sijaa kaksi ja kolme
Marinan ja tsekkikoiran välillä, lopulta
tsekkiläinen oli toinen ja Marina kolmas,
venäläinen neljäs. Narttujen kilpailuluokassa
Ängel jäi toiseksi Maja Cerny Koralekille.
Robin oli jo tosi väsynyt, mutta vielä kehään
huippunarttua vastaan ja niin tuomari julisti
Robinin rotunsa parhaaksi! Huh, ei tällaista voi
edes odottaa!
Jäljellä vielä kasvattajaryhmät, he antoivat tarkat
ohjeet kuinka meidän täytyy kehässä liikkua.
Kalliovaaran ryhmässä olivat Robin, Ängel ja
Teme. Kun vielä voitimme kasvattajatyhmätkin,
(mukana 4 ryhmää) niin alkoi kyllä jo nolottaa ja
itkettää. Nolottaa siksi kun olimme heidän
vieraanaan, he olivat kaikki niin ystävällisiä ja oli
tosi noloa tyhjentää pöytä! Itkettää alkoi siksi
kun kaikki ryhmän koirat olivat minun maailman
rakkaimman Jetini jälkeläisiä! Jeti oli niin vahvasti
läsnä tuossa hetkessä että itkin niin että tuomari
tuli kysymään ’Are you happy?’ Yes, yes, toki.
Teme on Jetin poika, Robin Jetin pojan Lordin
poika ja Ängel Jetin pojan Tomasin tytär. Jeti vaan
on Jeti, ikuisesti.

Uskomattomissa tunnelmissa lähdimme
paluumatkalle, ajaminen Baltian kautta ei oikein
houkutellut joten suunta oli Praha, Berliini,
Rostock, Tanska ja Ruotsi… Aloimme olla jo
melkoisen väsyneitä joten mokiakaan ei
matkaltamme puuttunut. Sakot Tsekissä
tuulilasin halkeamasta, sooloilua
Kööpenhaminassa kun etsimme pientä
merenneitoa, unohdus koirien papereissa Ruotsin
rajalla… Olimme tulleet jo niin monta rajan
ylitystä ja ketään ei kiinnostanut että koiria on
autoissa, joten sitä vaan unohti olla tarkkana.
Ajoin edellä lautalle Helsingöristä Helsingboriin,
meidän koiriemme papereita ei katsottu ja
jatkoin matkaa kohti Tukholmaa. Olimme tulleet
jo noin 60 km, kun Visa soitti että heidän
autossaan koirien paperit tarkastettiin ja Maxin
paperit ovat minulla, joten he seisovat täällä niin
kauan kun tulen näyttämään Maxin paperit!
Tästä viivästyksestä huolimatta olisimme vielä
ehtineet iltalaivalle Tukholmaan, mutta
Jönköpingissä jumiuduimme onnettomuuden
takia ruuhkaan ja niinpä vaan kävi että Visa sai
kaahattua laivaan mutta minä myöhästyin
muutaman minuutin, portit punaisella kun tulin
Tukholmassa satamaan. Tiistai-iltana myöhään
kotona, melkoinen väsymys matkan jälkeen.
Onneksi saimme kaikki koirat terveinä kotiin!
Takana 3300 ajettua kilometriä, 2 Tsekin
muotovaliota, muutama voittaja, paljon
kokemuksia ja oppia. Nyt jo kavereiden kanssa
silmäillään tulevia Nitran näyttelyitä…
Seuraavaksi edessä Suomen voittaja eli Messari
joulukuussa, sinne lähden Robinin ja Marinan
kanssa, ja kuten aina; vain osallistumaan, ilman
mitään odotuksia.

teksti: Seija Juselius

VSP Maja Cerny Coralek
ROP Kalliovaaran Ulan Princ
kuva: Marek Chroust,
kennel Onyx Mark
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Tulokset:
Euroopan Voittaja Brno 23.10.2014, tuomari
Gabriela Ridarcikova, Slovakia. Mukana 31
cuvacia Tsekista, Slovakiasta, Venäjältä ja
Suomesta.
u Kalliovaaran Ulan Princ, Robin, ERI, VAL1, PU2,
sert, varacacib. Kasvattaja Raija Aarnikoivu,
omistaja Seija Juselius
u Kalliovaaran Teme Princ, ERI, VAL2,varasert.
Kasvattaja Raija Aarnikoivu, omistaja Visa
Marttila
u Augenzahn Max, ERI, VAL3. Kasvattaja Seija
Juselius, omistaja Seija Juselius
n Augenzahn Marina, ERI, VAL2, varasert.
Kasvattaja Seija Juselius, omistaja Visa Marttila
n Kalliovaaran Ängel Princova, ERI, AVO2,
varasert, varacacib. Kasvattaja Raija Aarnikoivu,
omistaja Raija Aarnikoivu
n Stubbenin Tuhkimo, EH. Kasvattaja Timo
Lehesniemi, omistaja Timo Lehesniemi
Tsekin Voittaja Brno, 24.10.2014, tuomari
Jaroslav Matyas, Slovakia. Mukana 21 cuvacia
Tsekista, Slovakiasta, Venäjältä ja Suomesta.
u Kalliovaaran Teme Princ, ERI, VAL1, sert, VSP,
Tsekin Voittaja 2014. Kasvattaja Raija Aarnikoivu,
omistaja Visa Marttila
u Kalliovaaran Ulan Princ, Robin, ERI, VAL2,
varasert. Kasvattaja Raija Aarnikoivu, omistaja
Seija Juselius
u Augenzahn Max, EH, VAL3. Kasvattaja Seija
Juselius, omistaja Seija Juselius
n Kalliovaaran Ängel Princova, ERI, AVO1, sert.
Kasvattaja Raija Aarnikoivu, omistaja Raija
Aarnikoivu
n Augenzahn Marina, ERI, VAL2, varasert.
Kasvattaja Seija Juselius, omistaja Visa Marttila
n Stubbenin Tuhkimo, EH. Kasvattaja Timo
Lehesniemi, omistaja Timo Lehesniemi

kuva ylh.oik
Kalliovaaran Ulan Princ
ROP (photo: Marek
Chroust, kennel Onyx
Mark)
alh.oik. Kalliovaaran
kasvattajaryhmä BIS1
(photo: Visa Marttila)

Keski-Euroopan Voittaja, cuvacien
erikoisnäyttely Brno 25.10.2014, tuomari Dusan
Barlik, Slovakia. Mukana 43 cuvacia Tsekista,
Slovakiasta, Venäjältä ja Suomesta.
ww.slovenskycuvac.biz/images/kestazeni/propozice_stredoevr
opska.pdf
u Kalliovaaran Ulan Princ, Robin, ERI, VAL1, PU1,
sert, ROP, Keski-euroopan Voittaja 2014, Tsekin
muotovalio. Kasvattaja Raija Aarnikoivu, omistaja
Seija Juselius
u Kalliovaaran Teme Princ, ERI, VAL2, varasert.
Kasvattaja Raija Aarnikoivu, omistaja Visa
Marttila
n Kalliovaaran Ängel Princova, ERI, VAL1, PN2,
sert, Tsekin muotovalio. Kasvattaja Raija
Aarnikoivu, omistaja Raija Aarnikoivu
n Augenzahn Marina, ERI, VAL3. Kasvattaja Seija
Juselius, omistaja Visa Marttila
Kalliovaaran kasvattajaryhmä BIS1
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Hyvää Joulua Cuvac-lehden
lukijoille!
37
t. taitttaja-tonttu

Kennel Augenzahn
Toivottaa kaikille
kasvateilleen ja
omistajille
Hyvää Joulua!
Kiitos vuoden 2014
tuloksista
&
Menestystä Uudelle
Vuodelle!

Mukavaa Joulun Aikaa & Menestyksekästä Uutta Vuotta!38
toivottaa: Kennel Snowhite Cowboys
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Slovakianpaimenkoirayhdistys ry.

Toivottaa jäsenilleen ja
yhteistyökumppaneilleen

Rauhaisaa Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2015 !
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