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Jäsenmaksut 2015
Ilmoita viestissä myös jos maksaja on eri kuin
varsinainenjäsen, niin osaamme kohdistaa tulleen
maksun oikeaan ihmiseen.

Jäsenmaksut 2015
Varsinainen jäsen 25 euroa
Perheenjäsen
5 euroa
Linkkimaksu
15 euroa
Jäsenmaksut maksetaan tilille:
FI28 1085 3000 3173 62 /
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry
Viite: 1106 Huom: Käytä ehdottomasti viitettä!

Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.3.2015
JÄSENMAKSUSTA EI TOIMITETA ERILLISTÄ
LASKUA !
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

Voit myös päivityttää osoitetiedot samalla.Näin
toimien saadaan pidettyä jäsenrekisteri ajan
tasalla!
HUOM
Maksamattomista jäsenmaksuista ei laiteta
erillistä maksumuistutusta !
Jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt katsotaan
yhdistyksestä eronneeksi 1kk kuluttua
eräpäivästä.
Jos jäsenmaksu on maksamatta ei Meidän Cuvac
2/15 myöskään tule .
Jäsenmaksuja koskevissa ongelmissa, ota yhteyttä
jäsensihteeriin. Mielummin sähköpostilla.
Jäsensihteeri vuonna 2015 toimii: Kirsi Leimu,
s.posti lazy429@gmail.com,
tai puh. 0400 994987 (to-pe klo 18-20)

©Riikka Lahti
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Puheenjohtajan palsta
Hyvää alkanutta vuotta kaikille!
Itsellenikin pienoisena yllätyksenä tulin valituksi
yhdistyksemme puheenjohtajaksi vuodelle 2015.
Nöyrin mielin mennään eteenpäin. Muu hallitus
onkin kokeneempaa porukkaa. Puheenjohtajan
keskeinen tehtävä lienee kulkea avoimin korvin ja
jäsentää kuulemaansa. Juuri sitä minä päivittäin
työssänikin teen pyrin kuulemaan ja jäsentämään
ja vedän erityisosaajien tiimiä. Näin vuoden ja
toimikauden alkuun lienee syytä esittäytyä ja
kertoa omasta suhteestani cuvaceihin siitä
huolimatta ,että toisaalla tässä lehdessä on
meidän kaikkien toimihenkilöiden esittelyt
koottuna.
Perheeseeni kuuluu miehen ja pojan lisäksi neljä
koiraa, 3 petit basset griffon vendeetä,
tuttavallisemmin karvabasua ja yksi kasvamassa
oleva cuvac- neitonen Orlicky talisman kennelistä.
Asumme taajama-alueella vaikkakin metsän
reunassa.
Olen kotoisin Lahdesta ja osan lapsuudestani
vietin samassa kaupunginosassa, jossa Erkki
Kettunen asui koirineen. Rodun nimeä tietämättä
meillä oli serkkujen kanssa salaseura nimeltään
Kolme valkoista koiraa. No joo, ensimmäinen
cuvacini oli Hajka von Javorina. Minulle se oli
sellainen ”once in a life time” – koira monella
tavalla. Hajkan hankin 1980 teini-ikäisenä itse
säästämilläni rahoilla ja Hajka avasi minulle tien
koiraharrastuksen piiriin. Goral z Papradna, joka
yhä näkyy useiden suomalaisten cuvacien
sukutauluissa ja piirteissäkin, oli Hajkan isä.
Goralin muistan reviiriään vartioivana uroksena
joka vieraita jonkin aikaa katseltuaan kyllä saattoi
asettautua hyväiltäväksi. Se oli rauhallinen koira,
jonka me teinit Hollon Timo ja Anu, Kujalan Anne
ja minä saimme Saaraisten kesäpäivien
yhteydessä lenkille mukaan. Goralilla tuli
olemaan 80 jälkeläistä ja sen täyssiskolla Gajalla
17.

Hajka oli mainio koira ensimmäiseksi
laumanvartijaksi erittäin varman luonteensa
vuoksi. Valitsimme sen ”valkomahan” kolmen
narttupennun joukosta sen uteliaisuuden ja
toimeliaisuuden johdosta. Hajka oli isokokoinen,
joidenkin mielestä ehkä vähän liiankin
raskasrakenteinen narttu, joka menestyi
näyttelyissä hyvin siitä huolimatta, että olin täysin
kokematon esittämään koiraa kehässä, mutta
siinähän opettelimme yhdessä. Näyttelyt
kiinnostivat sen verran, että hankin myös
kehätoimitsijakortin. Kävin kasvattajan
peruskurssin ja sain kennelnimen. Ensimmäinen
pentue syntyi 1982. Kuten tänä päivänä
myöskään 80-luvulla ei ollut yksinkertaista löytää
nartuille sopivia jalostusuroksia pienen
koirakannan ja sukulaissuhteiden vuoksi niinpä
toisen pentueen isä etsittiin Norjasta. Cuvackanta oli Suomessa 200-300 koiraa. Samaa
luokkaa siis mitä se arviolta on nykyisinkin.
Määrää on toki vaikea arvioida tarkasti, koska
kattavaa tilastointia kuolleista koirista ei ole
olemassa. Kuolemien, kuolinsyiden kuten
terveystietojenkin ilmoittaminen, kun on täysin
vapaaehtoista ja omistajien sekä kasvattajien
aktiivisuudesta kiinni.
Kahdeksankymmentäluvun alussa Slovakian
kuvasz kuului seurakoiraryhmään G ja
Slovakianpaimenkoirayhdistys Suomen Seura – ja
kääpiökoirayhdistykseen. Kielitoimisto kiinnostui
koirarotujen nimistä ja kirjoitusasu muuttui
slovakianchuvatziksi. Nykyinen cuvac on
mielestäni ehdottomasti paras. Kutsun cuvacia
mielelläni paimenen koiraksi. Cuvac on uskollinen
koira, joka rakastaa perhettään. Suhde ihmiseen
perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen
enemmän kuin ihmisen dominanssin
korostamiseen. Toki cuvac johtajankin tarvitsee
kaikkien rotujen tavoin. Vahvin cuvacin luonteen
ominaisuus on mielestäni vartioimisvietti. Sen
kanssa ilman itseluottamusta ja riittävää
rohkeutta cuvac ajautuu jatkuvasti ristiriitaan.
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Ihmisen ja koiran välille on vuosituhansien aikana
muodostunut vahva lajikumppanuus. Koira on
seurannut ihmistä muuttuvissa elinympäristöissä
ja – olosuhteissa ja sopeutunut ja muokkautunut
itsekin. Harva koira pääsee enää hoitamaan
rotunsa alkuperäisiä tehtäviä. Cuvac tyytyy
suojelemaan ihmislaumaansa, elämään
perheensä kanssa ellei sille muita tehtäviä ole
tarjota.
Yhteiskunta asettaa koirille ja koiranomistajille
paljon vaatimuksia. Jokaisen rotuyhdistyksen ja
rotua harrastavan yhdistyksen tehtävä on omalta
osaltaan pyrkiä luomaan ja ylläpitämään
myönteistä mielikuvaa omasta rodustaan.
Laumanvartijarodun käyttäytymistä ei aina
ymmärretä.

Geenitestit ovat tulleet kasvattajien avuksi, mutta
niidenkin mahdollisuudet ovat rajallisia. Jumalia
meistä ei koskaan tule. Avoimuus, terveydestä ja
sairauksista, erilaisista ominaisuuksista kerättävä
tieto on keskeisessä asemassa rotumme
terveystilanteen ylläpitämisessä ja parempaan
suuntaan kehittämisessä. Uskon että monessa
rodussa tulevina vuosina
ulkonäköominaisuuksien vaatimuksia joudutaan
laskemaan terveyden edistämiseksi. Cuvac on
ulkonäöltään liioittelematon rotu ja sellaisena se
on myös syytä säilyttää.
Nähdään 
Teija

Koirien luonne saa nykyisin entistä enemmän
huomiota osakseen. Kennelliitolla on käytössään
MH-luonnekuvaus ja luonnetesti luonteiden ja
käyttäytymisen arviointiin ja sen lisäksi
yhdistyksillä on erilaisia omia rotukohtaisia
testejä. Yhdistyksenä meidän on oltava aktiivisia
cuvaceille sopivan testin ja testiprofiilin
löytämiseksi ja määrittämiseksi. Meillä jokaisella
on varmasti hieman erilaisia näkemyksiä siitä
miten oikeanlainen cuvac käyttäytyy eri
tilanteissa – mitä tavoittelemme ja mitä emme
voi sallia. Luonneominaisuudet periytyvät
vaikkakin tutkimustulosten mukaan korrelaatio
on jäänyt melko pieneksi. Koiran käyttäytyminen
on lukuisten tekijöiden summa. Koiraexpossakin
asia on esillä ja ne jotka sinne osallistuvat saavat
kuulla mm kennelliiton uudesta
jalostustarkastuksesta, mikä pitää sisällään myös
tuota käyttäytymisen arviointia.
Pienilukuisessa rodussa, jossa tehollinen
populaatiokin on vielä pieni, yhden yksittäisen
koiran geenit ja niiden alleelit voivat saada
suuren prosentuaalisen osuuden ja yllätyksiä voi
odottaa oven takana. Sairautta tai muuta ei
toivottua ominaisuutta edustava alleeli voi
yllätten olla kovin yleinen. Tilannetta on cuvacien
osalta pyritty meillä täällä Suomessa
kartoittamaan monimuotoisuustutkimukseen
kannustamalla.
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Sihteeriltä
Yhdistyksessä on vuoden vaihteessa tapahtunut
pieniä muutoksia niin hallituksessa kuin
toiminnassa ja niistä tässä muuta sananen…
Tervetuloa yhdistyksen uudelle puheenjohtajalle
Teijalle, toivotaan antoisaa yhdistys vuotta.
Puheenjohtajana 2 viimeistä vuotta toimineelle
Sadulle iso kiitos yhdistyksen luotsaamisesta
eteenpäin.
Muulta osin hallitus ihmiset pysyivätkin samoina,
toimenkuviin tuli muutoksia mutta porukka
ihmisinä ei vaihtunut.
Yhdistyksessä on jouduttu ulkoistamaan
rahastonhoitajan, lehden ns. taittajan tehtävät,
kehäsihteerit kesäpäivillä ovat ulkopuolisia
myöskin.
Rahastonhoitajan ja lehdentekijän töiden
ulkoistaminen tarkoittaa että jäsenen tulee
ilmoittaa jäsenmaksun yhteydessä
jäsensihteerille seuraavat asiat:
Varsinaisenjäsenen nimi, ja myös nämä jos
seuraavista olet maksanut: Perheenjäsen
(nimi/nimet), Ilmoita viestissä myös jos maksaja
on eri kuin varsinainenjäsen, niin osaamme
kohdistaa tulleen maksun oikeaan ihmiseen. Ja
jäsenen tulee ilmoittaa osoitteen muutos
jäsensihteerille, EI lehdentekijälle.
Kun kaikki toimivat yllä olevan ohjeistuksen
mukaan niin jäsenrekisteri pysyy kuosissaan
helpommin ja yhdistykseltä säästyy rahaa ja näin
ollen minimoimme paineita jäsenmaksun
korottamiselle 
Kesäpäivä ilmoittautumisista jotka ovat nyt ensi
kertaa yhdistyksen ulkopuolisella, niin muistakaa
laittaa ehdottomasti maksukuittikopio mukaan!
Tästä vastaanottaja näkee että maksu näyttelyyn
on maksettu, eikä aikaa ja ylimääräistä rahaa
mene siihen että niitä tarkastetaan yhdistyksen
tililtä.

Halutessasi iloiseen talkooporukkaan ilmoita
itsestäsi Teijalle. s.postitse teijariukka@phnet.fi
Kesäpäivät Merikarvialla kaipaavat myöskin
talkooväkeä, Teija ottaa vastaan myös tähän
ilmoittautuvat vapaa-ehtoiset.
Yhdistys toivoo saavansa kokoon myös ns.
”Luonneryhmän” jonka työnkuva selkenee kun
saadaan tietoa mm. uudesta
jalostustarkastuksesta jossa on erillinen luonneosio. Luonteista kiinnostuneita toivotaan
saatavaksi tähän ryhmään 3-5 hlö:ä. Ilmoittautua
voi s.postilla ingapyykko@gmail.com tai
soittamalla p. 041 543 9512
Meidän Cuvac-lehteen kaivataan täytekuvia ja
juttuja jotka voitte lähettää sähköpostitse
welmukarjis@gmail.com. Muistutuksena että
lehteä varten voi laittaa toiveita sen sisältämistä
jutuista ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien
mukaan.
Kaikista näistä ja muuttuneista vienti ja
rokotusmääräyksistä lisää lehdessä.
Nyt tammikuun viimeisinä päivinä kun tätä
palstaa rustailen meillä pyörii jaloissa pieni cuvac
paapero joka tuo lisää valkoista energiaa ja iloa
perheeseen ja me opetellaan taasen
pentuelämän salaisuuksia ja toivotaan parasta
toiselle, joka elämän iloisena matkansa täällä
aloittelee.
Yhdistyksen tapahtumat aloittaa Kasvattajapäivät
28.3 jossa toivottavasti nähdään isolla joukolla.
Hauskaa ja mukavaa alkanutta vuotta 2015
kaikille valkoisille omistajineen.  -inga-

Jos joku haluaa talkootyönä auttaa, niin apu
otetaan enemmän kuin kiitollisena vastaan! Ja
seuraavassa osassa tätä apua pyydetään. 
Ehdotuksia toiminnasta/ toiminnan
parantamisesta otetaan myös kiitollisena vastaan,
kuin myös lehtijuttuja ja ideoita lehdessä
ilmestyviin juttuihin.
Yhdistyksen järjestämä mätsäri pidetään
Lahdessa Renkomäenhallilla: apukäsiä tarvitaan.
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Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n perinteiset

Kesäpäivät
18-19.7.2015
Mericamping os. Palosaarentie 67, 29900 Merikarvia
KESÄPÄIVÄNÄYTTELY:
Kesäpäivänäyttely on lauantaina 18.7.2015. Tuomarina kesäpäivänäyttelyssä toimii Leni Finne.
ILMOITTAUTUMISHINNAT JA MAKSAMINEN:
Jäsenet: ensimmäinen koira 22€, toinen kolmas jne 17€/koira
pennut ja veteraanit 12€
Ei jäsenet 30€/koira
Maksut: Tili: FI28 1085 3000 3173 62 / Slovakianpaimenkoirayhdistys ry
Käytä maksaessasi viitettä: 1122
ILMOITTAUTUMINEN:
12.6 mennessä joko sähköpostitse tai kirjepostilla. (kirjeessä postileima)
Tarja Pahkasalo, Köykkäläntie 220, 16280 Kuivanto s.posti: welmukarjis@gmail.com
HUOM: Maksukuitista kopio tulee ehdottomasti olla ilmoittautumislomakkeen mukana!
MAJOITUS : Mericampinginssä on vuokrattavissa 22 lomamökkiä ja alueella on 70 sähköistettyä karavaanipaikkaa.
Mökkeihin ovat luonnollisesti myös koirat tervetulleita. Mökit pidetään varattuna kesäpäiväosallistujille kesäkuun 15.
päivään saakka, jonka jälkeen ne ovat muidenkin leirintäaluevierailijoiden vapaastivarattavissa. Kesäpäivä osallistujilta ei
oteta lemmikkieläinmaksua.
Varmimmin varaat siis mökkisi 15.6. mennessä!.

Muista mainita majoitusta varatessasi, että olet tulossa Kesäpäiville, jotta saat lemmikkisi maksutta.
Mericamping os. Palosaarentie 67, 29900 Merikarvia p. 0400 719 589
Lisätietoja:http://www.mericamping.fi/
RUOKAILU: Lounaaksi kinkkukiusausta 8,50 e hintaan sis salaatit, leivät, alkoholittomat juomat.
Ruokailuun ilmoittautumiset teijariukka@phnet.fi muista mainita myös allergiat samalla.
Tiedustelut koskien kesäpäiviä Inga Pyykkö, p. 041 543 9512 tai ingapyykko@gmail.com

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN KESÄISTÄ VIIKONLOPPUA MERIKARVIALLE !!!
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Ilmoittautuminen Kesäpäivänäyttelyyn 18.7.2015
Koiran nimi
Rekisterinumero
Synt.aika
Isä
Emä
Kasvattaja
Omistaja
Sähköposti

Sukupuoli:

Uros

Narttu

Luokka :

Pennut 5-7kk

Pennut 7-9kk

Jun

Avo

Nuo

Kasvattaja

Val

Jälkeläis

Kotikoiraluokka : Pojat

Olen yhdistyksen jäsen

Veteraanit

Tytöt

en ole yhdistyksen jäsen

päiväys ____.____._________

allekirjoitus __________________________________

Ilmoittautuminen viimeistään 12.6.2015 mennessä:
Tarja Pahkasalo
Köykkäläntie 220
16280 Kuivanto
tai sähköpostilla: welmukarjis@gmail.com
HUOM! MAKSUKUITISTA KOPIO ILMOITTAUTUMISEN MUKAAN!
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Tilastoja 2014

Terveystutkimukset 2014

lähde: SKL KoiraNet

Koiran nimi

Rek.nro

Vanhemmat

Lonkat

Kyynärät

AMOS

FI36006/12

B/B

0/0

BERTTA

FI36003/12

A/A

0/0

CARLA

FI36005/12

C/C

0/0

JÄÄLINNAN KUUN HALTIATAR

FI37328/12

B/B

0/0

KALLIOVAARAN QADIR PRINC

FIN10349/08

A/A

0/0

KALLIOVAARAN ZITTA PRINCOVA

FI56207/11

B/C

0/0

KALLIOVAARAN ÅDI PRINC

FI36982/12

A/A

0/0

KALLIOVAARAN ÄMPPLE PRINC

FI44676/12

D/B

0/0

TATRANKAUNOTTAREN ANABELYZ
CASUSE
TATRANKAUNOTTAREN AURELIA
CASUSE

FI38600/13

i.Haltiavuoren Boja Derek
e.Stubbenin Julia
i.Haltiavuoren Boja Derek
e.Stubbenin Julia
i.Haltiavuoren Boja Derek
e.Stubbenin Julia
i.Apollo od Certova kopytka
e.Jäälinnan Meren Kaunotar
i.Borderlove White Thunder
e.Kalliovaaran Madunk Princova
i.Aamuruskon Goral Cuvac
e.Kalliovaaran Unna Princova
i.Augenzahn Lord
e.Kalliovaaran Queen Princova
i.Kalliovaaran Tomas Princ
e.Augenzahn Milada
i. Casus Onyx Márk
e.Jäälinnan Meren Kaunotar

B/B

0/0

i. Casus Onyx Márk
e.Jäälinnan Meren Kaunotar

B/B

0/0

FI38601/13

Muut
tutkimukset

©Kirsi Leimu
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Syntyneet pentueet 2014

©Tiia Vuorinen

Kennelnimi

Synt.aika

HALTIAVUOREN

11.9.2014

Pentueen
sukusiitosprosentti
4 ja 8 polvella
0,0% / 0,25%

STUBBENIN

27.6.2014

0,0% / 2,60%

KALLIOVAARAN

18.4.2014

3,15% / 7,35

ITALO

2.3.2014

3,99% / 5,21%

Vanhemmat
lonkat/kyynärät

Pentumäärä
u/n

Kasvattaja

i. Snowhite Cowboys Brutus B/B 0/0
e.Haltiavuoren Chira A/A 0/0
i. Franz Medzihrads Ky Dvor B/B 1/0
e.Stubbenin Tuhkimo A/A 0/0
i. Mamacomama's Alferdo C/C 0/0
e. Kalliovaaran Yeniica Princova B/B 0/0
i. Mamacomama's Alferdo C/C 0/0
e.Kalliovaaran Meika Princova

3 urosta
3 narttua
5 narttua

Virve
Mikkola
Timo
Lehesniemi
Raija
Aarnikoivu
Ritva
Piskunen

*Kotimaisia koiria käytetty 7/8
joista uroksia 2 ja narttuja 4
ja 1 tuonti urosta

4 pentuetta
23 pentua
10 urosta ja
13 narttua

4 urosta
3 narttua
3 urosta
2 narttua

Tuonteja 2014 rekisteröitiin 1 kpl

©Teija Riukka

Nimi
MAJA ORLICKY TALISMAN

Rek.nro
FI32912/14

Synt.aika
30.3.2014

Vanhemmat
i. Ares Onyx Mark
e. Cora Biela Sila

Tuontimaa
Tsekki

Sukupuoli
Narttu
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Jälkeläismäärät

(lähde:SKL, KoiraNet)

Otanta vuosien 2004-2014 väliseltä ajalta

UROKSET
Uros
MAMACOMAMA'S ALFERDO
AUGENZAHN MAX
SAMO ERIK JANIN RANC
CHAMPION BIELY LEV
AUGENZAHN LORD

NARTUT
Narttu
CIDA MEDZIHRADSKY DVOR
BORDERLOVE WHITE SAPPHIRE
KALLIOVAARAN MEIKA PRINCOVA
ALLA VON DER STOCKACHER HALDE
HALTIAVUOREN CHIRA

pentueita/pentuja
4/23
3/15
2/13
3/12
2/11

pentueita/pentuja
2/22
3/18
3/14
2/13
2/13

Muistutuksena suositus rodun JTO:sta :
Rotuyhdistys suosittelee yksittäisen koiran jälkeläismääräksi 20 pentua.

Toisen polven jälkeläismäärät (lähde:SKL, KoiraNet)
Otanta on suoritettu vuosien 2004-2014 väliseltä ajalta.

Uros

KALLIOVAARAN DARCEK
GASTON POVODIE HRONA
AIKAHUKKA VON DER STOCKACHER
HALDE
KALLIOVAARAN KOZAK PRINC
CHAMPION BIELY LEV
UGAR Z FARMY ZBIROH
AAMURUSKON BARAS CUVAC

toisessa polvessa
pentueita/
pentuja
7/44
5/26
5/23

Narttu
CIDA MEDZIHRADSKY DVOR
BORDERLOVE WHITE BEAUTY
AUGENZAHN LUMIERE
AAMURUSKON GALINDA CUVAC
ALLA VON DER STOCKACHER
HALDE

4/23
5/22
4/22
3/22

toisessa polvessa
pentueita/pentuja
9/55
8/35
4/23
3/22
4/21

Yleinen suositus on, että toisen polven jälkeläismäärä ei ylitä kahta kertaa ensimmäisen polven jälkeläismäärälle annettua
enimmäissuositusta.
Esim. jos suositus ensimmäisen polven enimmäismäärälle on 20, niin toisen polven määrä ei saisi olla enemmän kuin 40.

Suomen Muotovaliot 2014
Koira
CARLA
HALTIAVUOREN BOJA DEREK
HALTIAVUOREN EALASKAS
HORACIO ORLICKÝ TALISMAN
IDA POD KOCNO
ITALO MISS MARIANNE
KALLIOVAARAN ÅSA PRINCOVA
KALLIOVAARAN ÄLINÄ
PRINCOVA
KALLIOVAARAN ÄNGEL
PRINCOVA
LUMIPUUN AUKUSTI
ZATRAVIN ELSA

Omistaja

Kasvattaja

Jane Latvala
Virve Mikkola

Virve Mikkola
Virve Mikkola

Riikka Lahti
Ritva Piskunen
Raija Aarnikoivu
Raija Aarnikoivu

Ritva Piskunen
Raija Aarnikoivu
Raija Aarnikoivu

Raija Aarnikoivu

Raija Aarnikoivu

Pia Söderholm

Satu Ketonen
Pia Söderholm

Kansainvälinen
Muotovalio (C.I.B) 2014
Koira
JÄÄLINNAN VALKEA
UNELMA
KALLIOVAARAN ZIPPO
PRINC

Omistaja
Kirsi Leimu

Kasvattaja
Inga Pyykkö

Lasse
Rajala

Raija
Aarnikoivu
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Kootut tiedotteet
Eläinten ja eläintuotteiden vienti EU:n
ulkopuolelle vaatii rekisteröitymisen

Rokotusmääräykset:
Hyväksytty hallituksessa 21.11.2014 ja tulevat
voimaan 1.1.2015

02.12.2014 08:59
Vuoden 2015 alusta alkaen vain rekisteröityneet
viejät saavat viedä eläviä eläimiä ja eläimistä
saatuja tuotteita Suomesta EU:n ulkopuolelle.
Uutta viejärekisteriä ylläpitää
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.
Rekisteröitymisvaatimus on uusi ja perustuu
kansalliseen eläintautilakiin. Vaatimus koskee
kaupallista vientiä. Yksityishenkilöiden viemät
tuliaiset tai esimerkiksi lemmikkieläimen
kuljettaminen ulkomaille näyttelyihin eivät vaadi
rekisteröitymistä. Viejät voivat rekisteröityä
maksutta Eviran verkkosivuilla.
Viejärekisterin avulla parannetaan toimijoiden ja
viranomaisten välistä yhteistyötä sekä
tiedonkulkua eläintaudeista.

Koiranäyttelyissä, -kokeissa ja -kilpailuissa sekä
muissa järjestetyissä koirien joukkotilaisuuksissa
(myöhemmin tapahtuma) noudatetaan Suomen
Kennelliiton hallituksen hyväksymiä alla olevia
rokotusmääräyksiä. Tapahtuman järjestäjien
velvollisuutena on tarkistaa, että
rokotusmääräyksiä on noudatettu.
Rokotustodistuksesta tulee ilmetä koiran
yksiselitteiset tunnistustiedot sekä koiralle
annetun rokotteen valmisteyhteenvedon
mukainen rokotuksen viimeinen
voimassaolopäivä. Jotta koira voi olla läsnä
tapahtumassa, tulee koiralla olla voimassa
seuraavat rokotukset:

Viennissä vaadittavia eläinlääkintötodistuksia
myönnetään vuoden 2015 alusta alkaen vain
rekisteröityneille viejille. Eläinlääkintötodistus
osoittaa kohdemaan viranomaisille, että eläimet
tai eläintuotteet täyttävät laatu- ja
terveysvaatimukset.

Penikkatautirokotus:
Koiran pitää olla rokotettu penikkatautia vastaan
vähintään kaksi kertaa. Tehosterokotuksesta
tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään
21 vrk (kolmen viikon varoaika).
Alle vuoden iässä annettu tehosterokotus on
voimassa yhden vuoden. Vuoden iässä tai
vanhempana annetut tehosteet ovat voimassa
ko. rokotteen valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Rekisteröityneet viejät saavat Eviralta
ajankohtaista tietoa käynnissä olevista
hankkeista, joilla pyritään mahdollistamaan
vientiä Suomesta, sekä rajoituksista, joita eri
kohdemaat ovat asettaneet eläintautien
leviämisen estämiseksi. Rekisteröityminen
kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen
vientitapahtumaa.

Raivotautirokotus (rabies):
Koiran ensimmäisestä raivotautirokotuksesta
tulee tapahtuman hetkellä olla kulunut vähintään
21 vrk (kolmen viikon varoaika).
Alle vuoden iässä annettu rokotus on voimassa
yhden vuoden. Vuoden iässä tai vanhempana
annetut rokotukset ovat voimassa ko. rokotteen
valmisteyhteenvedon mukaisesti.

Lue lisää:
Viejärekisteri

Vanhentuneen penikka- ja raivotautirokotuksen
varoaika:
Jos koiran rokotus on vanhentunut, tulee rokotus
kaikissa tapauksissa uusia vähintään 21 vrk ennen
tapahtumaa (kolmen viikon varoaika).

Lisätietoja:
ylitarkastaja Eeva-Liisa Taskinen, p. 040 823 5961
Neuvontasähköposti (elävien eläinten ja eläimistä
saatujen tuotteiden vienti EU:n ulkopuolelle):
viejarekisteri evira.fi
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Lisäohjeita rokotuksista koiran omistajille ja
eläinlääkäreille:
(eläinlääkäri voi tapauskohtaisesti suositella myös
toisenlaista rokotusohjelmaa)
Koiralla tulee olla rokotustodistus (rokotuskirja tai
lemmikkieläinpassi), johon on merkitty rokotteen
viimeinen voimassaolopäivä, koiran
tunnistetiedot ja edelliset rokotukset.
Eläinlääkärin on merkittävä koiralle annettuun
rokotustodistukseen ko. rokotuksen viimeinen
voimassaolopäivä.
Penikkatautirokotus (yleisimmin ns. nelosrokote;
penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, parvo,
kennelyskä) suositellaan annettavaksi
ensimmäisen kerran 12 viikon ikäiselle pennulle.
Tehosterokote annetaan 4 viikon kuluttua
ensimmäisestä rokotuksesta. Ensimmäisen
raivotautirokotus (rabies) annetaan aikaisintaan
4 kk ikäiselle pennulle. Rokotuksia ei suositella
annettavaksi samanaikaisesti. Edellisistä
rokotuksista on oltava eläinlääkärin merkintä
lemmikkieläinpassissa tai muussa
rokotustodistuksessa. Myös kennelyskää vastaan
annettu rokotus kannattaa uusia tilanteen
mukaan ennen kokeisiin, kilpailuihin tai
näyttelyyn osallistumista.
Ulkomailta saapuvien koirien kohdalla
noudatetaan Kennelliiton rokotusmääräysten
lisäksi EVIRAn (Elintarviketurvallisuusvirasto)
kulloinkin voimassa olevia ohjeita.
HUOM! Kennelliiton rokotusmääräykset voivat
poiketa maahantuonnin rokotusvaatimuksista.
Kulloinkin voimassa olevat vaatimukset voi
tarkistaa esim. EVIRAn kotisivuilta

Luonneryhmä
Yhdistyksellä on tarkoitus perustaa luonneryhmä jonka
työnkuva tarkentuu vielä myöhemmin.
Alkuun ainakin käsitellään jalostustarkastukseen luonneosiota jonka kennelliitto KoiraExpossa julkistaa.
Ryhmään haetaan 3-5 koirien luonteesta kiinnostunutta
henkilöä joilla on mahdollista olla käytettävissä jos
jalostustarkastuksessa luonne-osio otetaan käyttöön ja
mahdollisuus kokoontua kevään aikana kaksi-kolme kertaa.
Jos kiinnostuit niin ota yhteyttä:
s.postitse ingapyykko@gmail.com tai
soittamalla 041 543 9512/Inga

http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/tuonti+ja+v
ienti/.

Tartuntatauteihin liittyviä muita määräyksiä:
Jos koira sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan
maksatulehdukseen, kennelyskään tms.
tarttuvaan hengitystieinfektioon,
parvovirusripuliin tms. tarttuvaan
mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa olla
läsnä tapahtumassa ennen kuin se on ollut
vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus
koskee myös saman talouden oireettomia koiria.
Ulko- ja sisäloistartunnat on asianmukaisesti
hoidettava ennen kuin koira voi olla läsnä
tapahtumassa
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Toimihenkilöitä esittelyssä
Teija Riukka, puheenjohtaja
Olen Teija Riukka , yhdistyksemme puheenjohtaja tänä vuonna. Perheeseeni
kuuluu miehen ja pojan lisäksi 4 koiraa; 3 petit basset griffon vendeetä ja alle
vuoden ikäinen cuvac-tyttö Maja niin ja kaipa tuo siniotsa amazonkin pitää mainita.
Asumme Hollolassa Päijät-Hämeessä.
Ensimmäisen cuvacini hankin 1980 ja ensimmäinen pbgv tuli 2004 perheeseen.
Väliin mahtuu myös koirattomia vuosia opiskelujen ja kerrostaloasumisen myötä.
Beldatelinan on kennelnimeni. Kokemukset koirankasvattajana ovat kuitenkin
vähäiset, eikä kaikista suunnitelmista ja haaveista ole tullut totta. Cuvac-pentueita
on ollut kaksi. Koirat asuvat ja elävät meidän ihmisten kanssa ja rikastuttavat
touhuillaan arkeamme monella tavalla. Näyttelyitä ja noiden petittien kanssa
mejää olemme harrastaneet.

Raija Aarnikoivu,
varapuheenjohtaja
Olen Raija Aarnikoivu,
hallituksen jäsenenä olen
ollut vuodesta 2002
alkaen. Cuvaceja minulla
on ollut 32 vuotta. Tällä
hetkellä cuvac laumaan
kuuluu 1uros ja 4 narttua.
Kasvatan Kalliovaaran
kennelnimellä.
Näyttelyissä käyn jonkin
verran eli tavatkaamme
näyttelyissä ja olkaamme
cuvacien kanssa joukoin
mukana.

Inga Pyykkö, sihteeri / Jalostustoimikunnan sihteeri
Olen Pyykön Inga Kotkasta, toimin tällä hetkellä
yhdistyksen sihteerinä ja jalostustoimikunnan
sihteerinä. Perheeseemme kuuluu mieheni Timppa ja 4
lasta joista jo isoimmat asuvat omissa kodeissaan. Koiria
meillä on 7 vanhin 12 vuotias ja nuorin neljän
kuukauden ikäinen. Joukko koostuu 3;sta sk. colliesta ja
4:tä cuvacista joista 3 on urosta ja 4 narttua. Sitten
meiltä löytyy 2 kissa neitoa äiti ja tytär ja vaihteleva
määrä kanoja ja kukkoja. Yhdistyksen sihteerinä olen
ollut vuodesta 2008 ja jalostustoimikunnassa toiminut v.
2010 alkaen. Vuodesta 2013, myös Suomen
Collieyhdistyksen jalostustoimikunnan jäsenenä. Oma
vapaa-aika vuonna 2015 menee aika tiukasti
kaikennäköisissä koira hommeleissa mukana, erkkarista
luonnetestiin ja kaikkea siltä väliltä ja sitten
toivottavasti myös sitä kanaharrastustakin saan/ehdin
vapaa-ajalla harrastella. Vuoden 2015 toivon tuovan
yhdistykseen hyvää menoa, meininkiä ja niitä oikeita
päätöksiä, jonka myötä yhdistyskin on sitä mitä jäsenet
haluavat sen olevan.
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Ritva Piskunen, hallituksen jäsen
Olen Ritva Piskunen toista kautta hallituksessa. koiria minulla
on ollut 17-vuotiaasta lähtien, eri rotuja edustettuna.
Kasvatustyö perustuu kennel Italon nimeen ja cuvatseista
aloitin Kalliovaaran Brilynin kanssa. Erilaiset cuvacit tuottavat
iloa seuratessani niitä. Hallituksessa olevana toivon maltillisia
yhteisiä päätöksiä, myös jäsenistön sana on etusijalla.

Hallituksen varajäsenet:

Satu Ketonen

Kirsi Leimu

Olen Ketosen Satu Vihdistä. Meillä asustaa kolme
slovakiancuvacia. Cuvac-harrastusta on takana vanhimman koiran
iän verran eli kuutisen vuotta. Yhdistysharrastusta liki saman
verran. Meillä on kasvanut kaksi cuvac-pentuetta Lumipuun
kennelnimellä. Hyvää alkanutta vuotta kaikille toivottelee koko
Lumipuun poppoo, Satu, Pasi ja kuonokolmikko Hopsula, Taavi ja
Ruusu.

Olen Kirsi Leimu ja asun mieheni, viiden
slovakiancuvacin (Taran, Hilman, Kassun, Astan ja
Aurelian) kanssa Loimaalla.

Elena Ruskovaara, Jalostustoimikunnan puheenjohtaja
Olen Elena Ruskovaara, olen harrastanut koiria koko ikäni ja ikää on
kertynyt 40 vuotta. Asun Lappeenrannassa ja päivätyöni teen
Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta
tutkien ja kehittäen.
Ensimmäinen slovakiancuvacimme tuli lapsuudenkotiini vuonna -76 ja
siitäpä se sitten lähti… Kyseinen koira oli Gaja (Gaja z Papradna),
Tsekkoslovakian tuonti, ja Gaja teki aikanaan kolme pentuetta v Javorina
kennelille. Vuosiin mahtuu monenlaisia vaiheita ja nykyisin meillä asustaa
kaksi mopsia, Nappi ja Noppa. Nämä persoonat ovat hurmanneet meidät
täysin ja olemme saaneet nauttia mopsimaisesta elämästä viimeiset
kymmenen vuotta. Lisäksi meillä vierailee aika-ajoin yhteisomistuksessa
oleva Rafa, parivuotinen Amerikan tuonti irlanninvesispanieli sekä
puolivuotinen Torsti, joka on puolestaan berninpaimenkoira. Koiraaktiviteeteista valtaosan ajastani vie näyttelytoiminta. Olen valmistunut
ulkomuototuomariksi 15 vuotta sitten ja tätä nykyä arvostelen lukuisia
rotuja roturyhmistä 1, 2, 3, 6 ja 8. Lisäksi olen jäsenenä Suomen kennelliiton
näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnassa. Olen ollut
Slovakianpaimenkoirayhdistyksen toiminnassa mukana varapuheenjohtaja,
sihteerinä, hallituksen jäsenenä, jalostustoimikunnan jäsenenä sekä
nykyisin jalostustoimikunnan puheenjohtajana. 15 vuotta sitten minut
kutsuttiin yhdistyksen kunniajäseneksi, joten yhdistystoimintaa lienee
takana jo aika monta vuotta. Jalostustoimikuntatyöskentelyn lisäksi toimin
rotumme jalostustarkastajana.
©Robyn Brock

Oikein hyvää ja aktiivista toimintavuotta 2015 kaikille lehden lukijoille –
nähdään kehissä, kehän reunalla, jalostustarkastuksissa sekä muissa
yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa!
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ČuvaČČäpinöitä
Yhdistysläisten joukosta löytyi yksituumainen
tavoite pitää rento ja opettavainen viikonloppu
yhdessä. Paikaksi muodostui kuin itsestään Tuuri
Inn ja ohjelmaksi mahdollisimman
vapaamuotoista pikkuluentoa, keskustelua,
tutustumista, saunomista ja nuotiolla istumista –
koirat tietenkin mukana. Eikä tokikaan pidä
unohtaa johdettua Veljekset Keskisellä käyntiä!
Tähän mennessä säpinöitä on ollut kaksi, viime
toukokuussa ja marraskuussa. Niissä on jo ollut
pitkälle kolmekymmentä osallistujaa!
Tapahtumapaikka ja – aika: Etelä-Pohjanmaa,
Tuuri, toukokuinen ja marraskuinen viikonloppu
2014
Suomen johtaviin čuvačkasvattajiin kuuluva
Timppa koputti olkapäälleni marraskuisena yönä
klo 5:45 ja kysyi hieman eksyneen oloisella
äänellä: ”Hei Visa, kuuule! Niiolikstää
summielestä ihatavalline pohojalaane
viikonllloppuu?” Katselin ympärilleni: taivaalla
tuikkivat tähdet, koirat nukkuivat aitauksissaan,
saunan savupiipusta tuprutti vielä hieman savua,
lähes tyhjä jekkupullo törrötti terassilla, kaikki
muut olivat viimein vetäytyneet yöpuillensa.
Lunta ei ollut missään. Vastasin: ”Kyllä! Tämä oli
aivan tavallinen čuvaččäpinä viikonloppu
Pohjanmaalla! Kuinka voit?”
Vain hetkeä aiemmin oli päättynyt koko lauantaiillan ohjelma Korpisen metsätilan kotatulineen,
luentoineen, pikkutarjoiluineen, saunomisineen
ja Marinan Valo – pihainstallaation tulishown
seuraamisineen. Niin hassulta kuin se
kuulostaakaan, oli mukava huomata, kuinka
samanhenkistä joukkoa koiranomistajat voivat
ollakaan. Olihan viikonlopunviettoon saapunut
čuvačien lisäski jo podhalanskeja ja yksi labbiskin.
Säpinäosallistujan kommentti viikonlopun
tunnelmasta:
”Säpinöistä jäi elämään lämmin tunnelma, joka
kumpusi čuvačeja rakastavien ihmisten
samankaltaisesta kokemusmaailmasta.” Pirjo
Hämäläinen-Tiitinen, Hankasalmi

Osa säpinäporukasta oli kerääntynyt ihailemaan Marinan Valoa, jossa
säkenöi lähes ikuinen tuli kaikille kauniille nartuille. Kuva: Visa Marttila

Lauantaipäivän aikana kävimme luonnollisesti
Veljekset Keskisen tavaratalomaailmassa, söimme
hyvin Tuuri Inn’issä ja nukuimme pitkään – olihan
perjantai-illalla saapuneitten saunomiset ja
pikkuryhmissä käydyt koirakeskustelut venyneet
pikkutunneille asti. Säpinäviikonlopun tärkein anti
taitaakin olla yhteisöllisyyden tunne sinänsä
haastavan koirarodun tai koirarotujen omistajien
välillä. Tutustumme keskenämme, kuulemme,
ettei muillakaan ole sen helpompaa, ja saamme
vinkkejä laumanvartijan omistamisen arkeen.
Parasta kaikessa on se että aika ei lopu kesken –
ja että tiedossa on vain mukavia hetkiä!
Sunnuntain ohjelmaan kuuluu kaksi ehdottomasti
vapaaehtoista ohjelmanumeroa: keväällä
Miljoonakoiranäyttely ja syksyllä Tuurin kylän
ympäri kiertävä koiraparaati.
Säpinäosallistujien kommentteja viikonlopun
tunnelmasta:
”Vapaamuotoiset keskustelut olivat oivia,
tunnelma erinomainen ja Tuurinkierros
’juonnettuna’ mainio lisä”. Timo Lehesniemi,
Porvoo
Pekka Välimäki, Tuuri: ”Čuvačien ja muiden
laumiksien omistajat vaikuttivat varsin
elämänmyönteisiltä, innostuneilta ja – heh –
ihmeen kaupunkilaisilta. Minä kun olin luullut
että tämänkaltaisia koiria voi pitää vain jossain
’taka-korpisissa’.
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Ensikosketus lumeen: Tuurin pienen kosken rannalla oli pentujenkin kiva seikkailla. Kuva: Timo Lehesniemi.

” Visa Marttila eräoppaan taidoillaan opasti arvon naiset Minna Lehesniemi ja Nea Kiiski sekä
muun porukan Tuurin kyläkaupalle shoppailemaan. Matkalla kuulimme kohokohdat Tuurin
historiasta.... ja Vesasta, tietty. Kivaa oli ja rahat meni!" Facebook, 8.11.2014. Kuvat: Timo
Lehesniemi.

teksti: Visa Marttila
17
Meidän ČuvaČ 1/2015

jäsenet järjestävät:

JO KOLMANNET ČUVAČČÄPINÄT & LAUMISSÄPINÄT
12-14.6.2015, Tuuri, Majatalo Tuuri Inn
Samaan aikaan Tuurissa, Veljekset Keskisen pihalla, Miljoonakoiranäyttely, Ryhmä 1 arvostellaan sunnuntaina.

Tervetuloa leppoisaan ja pikkutunneille asti keskustelevaan koiraporukkamme!

Taas on aika kokoontua viihtymään ja koirailemaan kunnolla sekä osallistumaan Miljoonakoiranäyttelyyn - kaikki iloisissa
ja kannustavissa tunnelmissa.
Tuuri Inn’issä, Korpisen tilalla sekä vaikkapa Koskituurinkammareissa on runsaasti tilaa majoittautua.
Ravintoloita on hyvin valittavissa – ellemme innostu tekemään ruokia itse!
Näyttelypaikka on vain 2 km päässä tapahtumamme keskiöstä Tuuri Inn’istä.
Vietämme säpinöitä aivan maankuulun kauppakylän liepeillä.

Lisätietoja:
www.tuuri.fi www.tuuriinn.fi www.visamix.fi

ČUVAČČÄPINÄT & LAUMISSÄPINÄT
ALUSTAVA OHJELMA
Perjantai: Sauna & nuotioilta
Lauantai: Koiraohjelmaa, Tuuri-saitseening: käväisemme mm. Veljekset Keskisellä, illan keskusteluteema valitaan
myöhemmin, sauna & nuotioilta
Sunnuntai: Koiranäyttelyyn osallistuminen (huom! Omat ilmoittautumiset näyttelyyn!)
KUSTANNUKSET: Säpinäkustannukset jaetaan osallistujien kesken.
LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET: pääjärjestäjä Visa Marttila, visamarttila@gmail.com, 0500515951
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY

Lauantaina 28.3.2015
Renkomäen halli, Simolankatu 2, 15680 Lahti
Kasvattajapäivän puhujavieraat ovat Kirsi Sainio Suomen Kennelliiton jalostustieteellisentoimikunnan puheenjohtaja ja Elena
Ruskovaara rotumme jalostustarkastaja ja ulkomuototuomari.
Ilmoittautumiset kasvattajapäivään myös ruokailu 13.3.2015 mennessä:
ingapyykko@gmail.com
lisätiedot: Meidän Cuvac nro 4/14
n. viikkoa ennen tapahtumaan ilmoittautuneet saavat sähköpostitse aikataulun ja ajo-ohjeen.

25.4.2015 RENKOMÄEN HALLILLA
Talkooväkeä tarvitaan jotta mätsäri saadaan vietyä onnistuneesti läpi.
Ota yhteyttä Teijaan teijariukka@phnet.fi
Yhdistyksen www-sivuille tulee lisätietoja mätsäristä.
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Seuraava Meidän ČuvaČ ilmestyy toukokuussa 2015
Aineisto 14.4. mennessä
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