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KOKOUSKUTSU
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n sääntömääräinen kesäkokous
Aika: 19.7.2015 klo 10.00
Paikka: Mericamping, Palosaarentie 67, 29900 Merikarvia
ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa,
ja 2 ääntenlaskijaa
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätökseen perustuvan
yhdistyksen taloudellista asemaa koskevan selostuksen esittäminen
vuodelle 2014
7. Tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä
vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle.
8. Terveystutkimustuki slovakiancuvaceille vuonna 2015
9. Muut asiat
10. Kokouksen päättäminen
_________________________________________________________________________________
Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 9.50 kokous paikalla.

TERVETULOA!
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KESÄPÄIVÄ 18-19.7.2015
AIKATAULU
Lauantai 18.7
Klo 11 Kesäpäivänäyttely tuomarina Leni Finne
Klo 13 RUOKAILU
tämän jälkeen jatketaan kesäpäivänäyttelyä.
Loppupäivä vapaata yhdessä oloa.
Sunnuntai 19.7
Klo 10 Kesäkokous (kesäkokouskutsu tässä lehdessä)
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.
http://www.mericamping.fi/
RUOKAILU: Lounaaksi kinkkukiusausta 8,50 e hintaan sis salaatit, leivät ,alkoholittomat juomat.
Ruokailuun ilmoittautumiset viimeistään 3.7. teijariukka@gmail.com muista mainita myös allergiat samalla.
HUOM!! KESÄPÄIVÄ ILMOITTAUTUMINEN PÄÄTTYY 12.6.2015 !

Ilmoittautumislomake löytyy yhdistyksen www-sivuilta ja Meidän Cuvac 1/15 numerosta.

HUOMIOITHAN SEURAAVAT ASIAT:

●Sairasta koiraa ei saa tuoda näyttelyyn eikä
kesäpäiville!
●Koirat on oltava alueella kytkettyinä.
●Näyttelyyn osallistuvien koirien rokotukset tulee
olla kunnossa.
●Varaathan koirallesi vettä näyttelyn ajaksi.
●Älä jätä koiraasi kuumaan autoon.
●Pidä ympäristö siistinä, kerää koiran kakat ja
roskat!
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Paljon Onnea Raija!

Slovakiancuvacien suomen grand old lady Raija Aarnikoivu täytti 70-vuotta 16.4 !
Ystävälle kukkia
tänään tahdomme tuoda
paljon, paljon onnea
elämääsi suoda.
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry.

Kasvattajapäivä 28.3.2015

Slovakianpaimenkoirayhdistyksen jalostustoimikunta järjesti kasvattajapäivän Renkomäenhallissa Lahdessa.
Päivä oli täynnä jalostusasioita niin terveydestä kuin ulkomuodosta koostuvissa luennoissa.
Luentoa oli kuuntelemassa 16 kasvattajaa/jalostuksesta kiinnostunutta yhdistyksen jäsentä.
Luennot olivat seuraavat:
Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio (kuvassa)
luennoi aiheesta koirien hammaspuutokset, sekä kivesviat jalostuksen näkökulmasta.
Rotumme jalostustarkastaja, ulkomuototuomari Elena Ruskovaara puhui aiheista otsikolla
"Näyttelykehän laidalta - keskustelua kannuksista, karvoista, pigmenteistä ja vaikka muustakin"
Kiitos luennoitsijoille ja kaikille osallistujille antoisasta päivästä.
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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys !

Kevät on jo pitkällä kun Meidän Cuvac- lehti 2/15
on jäsenten käsissä. Meidän rotu, meidän
yhdistys ja meidän lehti – niinhän se pitäisi
mennä. Yhteistä toimintaa ja yhteiset tavoitteet.
Alkanut vuosi hallituksessa on pitänyt sisällään
kokouksia, lehden tekoa, viime vuoden uuden
mallisen toimintakertomuksen kasaamista, mikä
kaatui sihteerin harteille, ja tapahtumien
suunnittelua eteenpäin alustavasti jo vuodelle
2017 saakka. Vuoden 2016 kesäpäivät ovat
tutussa Aurantolassa 9-10.7 ja tuomariksi
näyttelyyn on lupautunut Nina Janger.
Jalostustoimikunnasta Inga ja Kirsi osallistuivat
KoiraExpoon yhdistyksille suunnattuna päivänä ja
minä ja Satu yksityishenkilöinä sunnuntaina.
Huomasittehan Koiramme- lehden 4/15 artikkelin
SKL:n uudesta jalostustarkastuksesta. Tarkastusta
kehitettäessä myös laumanvartijarodut on
ainakin jollain tavalla huomioitu, mutta
valitettavasti me emme päässeet
kehitysvaiheessa mukaan. Inga Pyykkö on
pyytänyt hallitukselta puoltoa, ja yksimielisesti
sen myös saanut, lähteä kouluttautumaan
luonneosion jalostustarkastajaksi. Asia etenee
SSKY:lle. Pienenä yhdistyksenä tuskin yksin
tulemme luonnetarkastuksia järjestämään vaan
meidän täytyy miettiä ja etsiä sopivia
yhteistyökumppaneita.
Jalostustoimikunta kokosi kasvattajapäivät, jossa
luennoitsijoina ja alustajina toimivat Kirsi Sainio
SKL:stä ja Elena Ruskovaara. Raija ja Ritva
huolehtivat päivän tarjoiluista. Osallistujia oli 16
henkeä. Kiitos kaikille järjestelyistä huolehtineille
ja muuten mukana olleille! Päivässä oli mukavaa
yhdessä tekemisen meininkiä, mitä ainakin itse
arvostan!

Tätä kirjoittaessa edessä on Match Show
Lahdessa ja takana ”kerjuuretket” palkintojen
kokoamiseksi. Hallituksen työnkuva on
moninainen. Raija on oikein haka palkintojen
hankkimisessa.
Match Shown järjestämisen tarkoituksena on
rahoittaa yhdistyksen toimintaa ilman, että
joutuisimme ehdottamaan jäsenmaksujen
korotuksia. Tänä vuonna jäsenten toivomuksesta
lähetettiin muistutuskirje jäsenmaksun
maksamatta jättäneille. Toivottavasti koitte sen
myönteisesti. Jos tämä lehti on luettavanasi, olet
maksusi hoitanut. Jäsenluettelon tulee tietysti
olla vuosittain ajantasainen. Esimerkiksi
yhdistyksemme jäsenmaksu SSKY:ssä määräytyy
sen mukaisesti.
Yhdistyksen www – sivuja ollaan rakentamassa
uudestaan. Palveluntarjoaja muuttuu samalla.
Facebookissa on suljettu ryhmä yhdistyksen
jäsenten käytössä kaikenlaista yhteydenpitoa
varten. Nämä tiedoksi uudemmille jäsenille jos,
ette niitä vielä ole löytäneet.
Vuoden 2015 kesäpäivät ovat Merikarvialla,
ehkäpä sijainti tuo uusiakin osallistujia.
Näyttelyyn ilmoittautuminen umpeutuu
pikapuolin 12.6. Ilmoittautumiset
maksutositteineen ottaa vastaan Tarja Pahkasalo.
Tavanomaiset SKL:n rokotusmääräykset
näyttelyyn osallistuvien koirien osalta ovat
voimassa. Minulle ruokailuun ilmoittautumiset 2
viikkoa ennen tapahtumaa mieluiten s-postitse
teijariukka@phnet.fi. Tarkemmat tiedot 1/2015
Meidän cuvac- lehdessä. Kesäkokous on
tapahtuman yhteydessä sunnuntaiaamuna.
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Hallitus on päättänyt jättää terveystutkimustuen
maksamisen ratkaisemisen kesäkokousväelle
vuoden 2015 osalta. Kokouskutsu on tässä
lehdessä.
Syyspäivä toteutunee 3.10.2015 Hämeenkoskella
sisältäen jalostustarkastuksen ulkonäköosuuden
ja syyskokouksen, jossa hallitukseen on taas
aidosti avoimia paikkoja. Tule vaikuttamaan ja
rakentamaan yhdistystä jäsentensä näköiseksi!
Edelleen toivomme jäseniltä juttuja ja kuvia
lehteen ja myös www – sivuilla käytettäviksi.
Jutun voi tehdä vaikka näyttelyreissusta
Suomessa tai ulkomailla, voit muistella
edesmennyttä koiraasi, kertoa siitä mitä harrastat
koirasi kanssa ja cuvacista työkoirana olisi
varmaan monen mielestä mukava lukea jne .
Lehteen voi lähettää myös ilmaisen ilmoituksen
uusista valionarvoista kuvan kera.
Kesää jo odottaen

Teija

* Valioitunut *
FI MVA Snowhite Cowboys Champion
”Urpo”
sertit:
2.5.2015 Tampere, Markku
Mähönen
2.8.2014 Kokemäki, Ligita
Zake
28.6.2014 Forssa, Tino
Pehar
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Sihteerin koonteja alkuvuodelta…
Kevät on jo pitkällä ja kesälomat mielessä kaikilla,
toivottavasti mukavissa merkeissä. Kirjoittelen
tässä nyt koostettuja asioita koskien yhdistystä ja
sen toimintaa.
Kasvattajapäivä iso kiitos kaikille
kasvattajapäivään osallistuneille. Paikalla oli 16
kasvattajaa tai kasvatuksesta kiinnostunutta
jäsentä. Iso kiitos myös luennoitsijoille Kirsi
Sainiolle ja Elena Ruskovaaralle.
Kesäpäivät ovat heinäkuussa Merikarvialla 1819.7 jottei järjestelyt kaatuisi muutaman ihmisen
niskaan niin apuja kaivataan etenkin
paikanpäällä. Hommat luistavat isommalla
porukalla huomattavasti joutuisammin. Ne joilla
riittää ylimääräistä aikaa kesäpäivillä ottakaa
yhteyttä pj. Teijaan.
Kesäkokous johon mahdollisimman moni
toivottavasti osallistuu! Hallitukselta
kesäkokouksen esityslistalle on siirtynyt
Terveystukien maksaminen vuodelta 2015, syystä
ettei hallitus päässyt maksuista yksimielisyyteen.
Klo 9.50 alkaa valtakirjojen tarkastus kesäkokous
paikalla.

Yhdistyksen uudet www-sivut saadaan
toivottavasti julkaisu kuntoon kesäkuun
alkupuolella. Kuvia sivuille voi laittaa
osoitteeseen
slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com
Yhdistyksen jäsenet hallitus joutui viime
kokouksessa katsomaan 10 jäsenen eronneeksi
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n sääntöjen 5
pykälän mukaan.
Puuttuvat tiedot viime lehdestä Kalliovaaran
Meika Princovan lonkka ja kyynärtulokset olivat
jääneet pentutaulukosta pois, pahoittelen
virhettä. Kalliovaaran Meika Princova lonkat B/A
ja kyynärät 0/0
Hauskaa & lämmintä kesää ja kesäpäiviä
kaikille!
-inga-

Huutokauppa yhdistys huutokauppaa kesäpäivillä
kierrossa olleen puutaulun. Huutokauppa
toimitetaan s.postitse heinäkuun ensimmäisillä
viikoilla ja korkein tarjous voittaa.  Taulun
huutokauppaus johtuu siitä ettei se kestä enää
montaa matkaa ja on nyt vielä seinälle
laitettavissa. Huutokauppa tarjoukset laitetaan
Teijalle s.postilla: teijariukka@phnet.fi

Mainosta Meidän ČuvaČ-lehdessä!
Jäsenten omat esim. kennelilmoitukset Meidän ČuvaČ-lehdessä:
-

½ sivun ilmoitus 1 lehti 25€, sama ilmoitus toisessa lehdessä + 12,5€
1 sivun kokoinen ilmoitus 1 lehti 40€, sama ilmoitus toisessa lehdessä + 20€
½ sivun kokoinen valio-ilmoitus + kuva, jäsenille maksuton
Muut (firmat ym):
1 sivu 70€, sama ilmoitus kahdessa lehdessä + 40€ toinen lehti
½ sivu 40€, sama ilmoitus kahdessa lehdessä + 20€ toinen lehti
¼ sivu 24€, sama ilmoitus kahdessa lehdessä + 15€ toinen lehti

Ennen mainoksen julkaisua tulee julkaisijan suorittaa maksu ja toimittaa suoritetusta maksusta kuittikopio
lehdentekijälle tiedoksi. Maksu suoritetaan yhdistyksen tilille FI28 1085 3000 3173 62 VIITE: 1148
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Referaatti Kirsi Sainion esityksestä
KENNELLIITON JALOSTUSTIETEELLISEN
TOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA KIRSI SAINIO piti
esityksen yhdistyksemme kasvattajapäivillä 28.3
Lahdessa ja ne jotka päivään osallistuivat saivat
sähköisessä muodossa luentomateriaalin
itselleen. Sivuja on sen verran paljon, ettei koko
materiaalia ole mahdollista julkaista lehdessä.
Tässä teille muille lyhyt referaatti luennosta.
PERINNÖLLISYYDEN PERUSTEISTA
Kirsi Sainion esitys lähti perinnöllisyyden tärkeistä
perusteita, jonka palikoita ovat kromosomit,
geenit, DNA ja sen muodostavat emäsparit.
Koiralla on 78 XX tai XY kromosomisto, n 19 300
geeniä. Elimistön työkalupakki on kirjoitettu
geeneihin ja sieltä otetaan kussakin kehitys- ja
elämänvaiheessa tarvittavat työkalut käyttöön
osan ollessa ikään kuin sammuneina.
Kesykoira Canis lupus familiaris on eläinlajina
maailman eniten muunneltu eliölaji. Koirarotuja
on nimetty yli 400. Vaikka koira lajina on
geneettisesti hyvin monimuotoinen, on rotujen
sisällä monimuotoisuus vähentynyt jopa niin, että
joissain roduissa se on hävinnyt lähes kokonaan.
Kertasimme Mendelin lakeja ja periaatteita
(segregaatio , dominassi , vapaa yhdistyminen).
Vapaa yhdistyminen tarkoittaa sitä, että eri
kromosomeissa olevat geenialleelit jakautuvat
sattumanvaraisesti yksittäisiin sukusoluihin eli
esim. koiralla hännän pituus ja turkin väritys eivät
ole yhteydessä toisiinsa.

Perimän monimuotoisuudesta puhuttaessa
puhutaan alleelien heterotsygotian määrästä.
Alleelilla tarkoitetaan yhdessä geenilokuksessa
sijaitsevaa tiettyä ominaisuutta määrittävää
geeniä. Samalla paikalla vastinkromosomissa voi
olla samanlainen (homotsygoottinen) tai erilainen
(heterotsygoottinen) geenialleeli. Joskus
periytyvään ominaisuuteen vaikuttaa useita
geenejä yhtäaikaisesti ja joskus myös ulkoiset
tekijät esim ympäristö (monitekijäinen perimä)
geenien rinnalla. Mutaatiot ovat yleisiä ja vain
silloin kun ne tapahtuvat sukusolujen DNAjuosteessa, ne periytyvät jälkeläisille. Useat
rotuominaisuudet ovat mutaatioiden
aikaansaamia.
MITÄ ON JALOSTUS ?
Jalostus on systemaattisella valinnalla ja
risteytyksillä aikaansaatu eläinkannan laadun
paraneminen. Harrastamansa rodun historian ja
nykytilan tuntemuksen lisäksi kasvattajan täytyy
miettiä ja ymmärtää mitä ja mihin rotua
jalostetaan. Laadun parantuminen yhdessä
sukupolvessa on usein sattumaa, joka ei
välttämättä vaikuta seuraaviin sukupolviin.
Onko tämän päivän kasvatustyö koiran
jalostamista? Jalostamisessa tulee käyttää rodun
keskitasoa parempia yksilöitä halutuissa
ominaisuuksissa. Nämä ominaisuudet tulee
määrittää sekä rotukohtaisesti että jokaisen
kasvattaja itsenäisesti. Jos hyvän siitosyksilön
kriteereitä ovat rodunomainen ulkonäkö, hyvä
terveys, hyvä hermorakenne, hyvä siitoskyky,
oikeat käyttöominaisuudet, miten kyseiset
ominaisuudet onnistutaan saamaan samaan
yksilöön.
Jalostuksen kannalta rodusta ja sen yksilöistä
kerättävä tieto on tärkeää. Siitosikäiset ja –
kykyiset yksilöt tulee kartoittaa samoin rodun
vallitseva terveystilanne. Siitoskäytössä olisi
optimaalista olla yhtä monta urosta ja naarasta.

kuva: Satu Ketonen

10

Meidän ČuvaČ 2/2015

SUKUSIITOSASTE JA SUKUKATOKERROIN

HAMMASPUUTOKSET JA PIILOKIVEKSET

Sukusiitosastetta ehkä enemmän koiran perimän
monimuotoisuudesta kertoo sukukatokerroin. 5
polvessa laskettuna eri esivanhempien määrä on
maksimissaan 62. Jos sukutaulusta löytyy vain 31
eri koiraa on 50% geeniperimästä menetetty eli
kadonnut, jolloin sukukatokerroin on 0,50 .
Sukukatokerroin tuo esiin sukusiitosprosentin
ollessa alhainen myös toisen vanhemman suvun
mahdollisen korkean sukusiitosasteen.

Maitohampaita on aina vähemmän kuin pysyviä
hampaita eikä aina maitohampaan paikalle
puhkea pysyvää hammasta. Yksittäistä P1:sen tai
M3:sen puutetta ei katsota perinnölliseksi, jos
muita premolaareita puuttuu puutos on
geneettinen.

Sukukadon ja kasvavan sukusiitosasteen myötä
koirakanta muuttuu geneettisesti
yhdenmukaisemmaksi geenialleelien suhteen
(homotsygotia kasvaa). Joitain ei-toivottuja
alleeleja saadaan ehkä häviämään ja toiset taas
rikastuvat kannassa ja homotsygotian muut haitat
tulevat näkyviin. Sukusiitoksen haittoja ovat
kapeneva perimä, lisääntyvät riskit, pienennevät
pentueet, autoimmuunisairaudet,
lisääntymisvaikeudet.
DNA- testeillä ei tule siksi pyrkiä poistamaan
resessiivisen sairausgeenin kantajia vaan niiden
tuoma geneettinen vaihtelu muilta osin tulee
hyödyntää kannassa parittamalla niitä ns
terveiden (ei-kantajien) kanssa. Perinnöllisistä
sairauksista tyypillisimpiä ovat silmäsairaudet,
erilaiset immunologiset ongelmat, vaikeasti
hallittavat autoimmuunisairaudet, vakavat
käytöshäiriöt ja useilla roduilla myös yhdelle tai
muutamalle rodulle ominaiset väistyvästi
periytyvät sairaudet.

Piilokiveksisyys on perinnöllistä tn polygeenisesti
ja liittyy useisiin sukurauhasten kehityshäiriöihin
ja syndroomiin. Se on koirilla varsin yleistä, jopa
7% lla koirista esiintyy sitä ja jopa 26%:lla
kivesten laskeutuminen tapahtuu normaalia
myöhemmin.
Pennun kivekset siirtyvät kiveskanavaan n 10
vrk:ta syntymästä ja sen jälkeen normaalisti
laskeutuvat kivespusseihin 6-8 viikkoon ikään
mennessä. Laskeutumisen viivästyessäkin ne ovat
paikallaan usein 14 viikon ikään mennessä. Jos
6kk ikäisellä uroksella kivekset eivät ole
pusseissaan, on varsin epätodennäköistä, että ne
sinne vielä laskeutuisivat.
Sekä uros että narttu periyttävät
piilokiveksisyyttä, eikä piilokiveksistä urosta tule
tietenkään käyttää suvunjatkamiseen eikä
narttua ,joka on jättänyt useita piilokiveksisiä
jälkeläisiä. TR

Kasvatustyö ei kuitenkaan ole pelkkää sairauksien
torjuntaa. Luuston rakenteeseen liittyvät piirteet
ja niiden vaikutus tapaan liikkua, purenta,
hampaisto, väritys ja karvanlaatu periytyvät
luonnollisesti myös. Vaikka luonne ja
hermorakenne ovat moniperintäisiä
ominaisuuksia, niihinkin voi vaikuttaa
jalostusvalintoja tekemällä.

Kuvien koirat eivät liity juttuun
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Monimuotoisuus - projekti
Slovakiancuvacin perimän monimuotoisuutta
kartoittanut projekti on saatettu päätökseen
vuoden 2014 lopussa ja tulokset saatiin 23
koirasta.
Joskus tulevaisuudessa, kun 30 slovakiancuvacia
on testattu, tuloksia aletaan verrata rodun sisällä
toisiinsa, mutta siihen asti vertailuryhmänä on
kaikki lammaskoira-ryhmään (FCI1) kuuluvat,
testatut koirat. Lammaskoira-ryhmän
monimuotoisuuden keskiarvo on 29,4%.
”Monimuotoisuus lasketaan niiden kohtien
perusteella, joissa koira on heterotsygootti, ts.
kohdista, joissa se on perinyt erilaisen alleelin
sekä emän että isän puolelta.
Monimuotoisuuskuvaaja näyttää koiran (sininen
rengas) perimän monimuotoisuuden suhteessa
rotuun, roturyhmään sekä kaikkiin MyDogDNAtietokannan koiriin. Niin kauan kuin rodussa
testattujen koirien määrä jää alle 30 yksilöä,
koiran monimuotoisuus kulkee kuvaajalla
suhteessa roturyhmään ja kaikkiin testattuihin
koiriin.”
Testatuilla slovakiancuvaceilla
monimuotoisuusaste vaihtelee yksilöillä 27,6% 32,0% välillä. Ainakin testattujen yksilöiden
tilanne antaa viitteitä siitä, että rodussa on vielä
paljon vaihtelevuutta jäljellä.

Turkin laadussa löytyy kiharakarvatekijän lisäksi
suorakarvainen tekijä, samoin molemmat turkin
pituutta määräävät tekijät eli pitkä- ja
lyhytkarvaominaisuus löytyy. Rakenteellisista
ominaisuuksista löytyy mm. suuren painon lisäksi
myös pienipainoisuustekijä. Osa koirista on
geneettisesti luppakorvaisia, jotkut taasen
pystykorvaisia ja osalta löytyy sekä luppa- että
pystykorvatekijä.
Rodussa tunnettujen sairauksien osalta testit
kertovat, ettei yksikään testatuista koirista ole
yliherkkä ivermektiinille. Ivermektiiniyliherkkyys
on tila, jossa loislääkeaine ivermektiini ei sovellu
koiran hoitoon sen aiheuttamien vakavien
sivuvaikutusten takia. Alttius tälle yliherkkyydelle
määräytyy perinnöllisesti.
Samoin yhdelläkään testatulla koiralla ei ole
geneettistä taipumusta pahanlaatuiseen
hypertermiaan (elimistön normaalia korkeampi
lämpötila), joka on vallitsevasti periytyvä tautitila,
jonka laukaisevat yleisesti käytetyt nukutusaineet
tai lihasrelaksantti sukkinyylikoliini. Yleinen
näkemys on, että kaikki koirat ovat
potentiaalisesti alttiita sille, mikäli ne kantavat
altistavaa mutaatiota.
Alla olevassa kuvassa oikeassa reunassa olevat
pallot ovat slovakiancuvaceja, vasemmassa
yläkulmassa mudeja ja vasemmassa alakulmassa
pumeja. Toki mielenkiintoisempi kuva olisi ollut
sellainen, jossa on kaikki lammaskoira-ryhmään
kuuluvat rodut (33 rotua tutkittu) tutkittuine
yksilöineen, mutta painoteknisistä syistä
päädyttiin tähän kuvaan. Lähde: MyDogDna

12

Meidän ČuvaČ 2/2015

Hyvää Ystävänpäivää 14.12.Hallatuulenmailla
Tarpominen lumisella pellolla kävi ihmisten
Hyväntuuliset ihmiset ja reippaat cuvacit
kokoontuivat lumisissa maisemissa Haltiavuoren
kennelin Ystävänpäivätapaamiseen.
Joukon nuorimmaisina touhusivat F-pentueen
Maisa, Pekko ja Fonzi. Isot sukulaiset ja vielä
suurempi Kuvasz Barry White, venäjänvinttikoirat
Zupa ja Jesuli eivät koollaan sisaruksia
pelottaneet. Kävipä Maisa-tyttö komentelemassa
vielä eno Costia ja velipuoli Ewokiakin. Doris
”Onyx Mark” ihmetteli valkoisten määrää ja
osallistui riemulla F-sisarusten” leikkeihin. Maaja
”Orlicky Talisman” oli jo pikkuisten joukossa iso
tyttö. Belgianpaimenkoira Endi juoksutti
sisaruksia riemukkaasti.
D-pentueen veljekset Vili ”Div Dakota Dalton” ja
Retu ”Davadat” katselivat junioreiden touhuja
koettivat antaa arvokkaan aikuisen mallia
pikkuisille vipeltäjille. Duusa ihaili veljiään ja
koetti seurata laumansa minien,
Yorksinterriereiden tekemisiä.
Veljekset Costi (Cuilagas) ja Otso (Ciellagas)
ilahtuivat toistensa tapaamisesta. Nähdään pian
uudelleen! Niin paljon oli puhuttavaa – olihan
kulunut useampi vuosi edellisestä nokakkain
olosta. Haltiavuoren Boja Derek seurasi
nuorempien touhuja vanhemman herran
arvokkuudella. Valitettavasti sisko Tuulin
”Biegga” tapaaminen ei onnistunut. Olihan
Tuulilla ja Ealaskalla tärppipäivät. Tytöt pääsivät
osallistumaan vain seurusteluun ihmisten kanssa.

Tarpominen lumisella pellolla kävi ihmisten
voimille ja herätti ruokahalun. Matin
hernesopalle kokoontui iso joukko ”koiraihmisiä”
Asta ja Jouko, Sari ja Tuomo, Virpi, Jesse ja Tiia
sekä Noora, Sari ja Jarmo, Jane, Lena ja Kaj,
Janne, Visa ja Teija.
Tuuli, Elsa ja Costi rauhoittuvat pienessä tilassa
porukan keskellä. Costi vahti soppakattiloita
unenpöpperössä häiriintymättä ympärillä
pyörivistä ihmisistä.
Visa kutsui porukan Cuvac Zäpinöihin Tuuriin
kesäkuussa. Teija houkutteli meitä mukaan
slovakianpaimenkoirayhdistyksen toimintaan.
Ewok ja Costi esittelivät lyhyesti huskyreenvetoa
kostealla hangella. Otso innostui myös
kokeilemaan Janne apunaan reenvetoa. Ensi
talvena auringonpaisteessa kokeilemme
talviurheilua uudelleen.
Kiitokset hyvästä seurasta osanottajille!
Tapaamisiin!
Virve Mikkola

(Kuvat Jane Latvala)
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Slovakianpaimenkoirayhdistys ry järjestää sähköposti

nyt sinulla on mahdollisuus sähköpostilla osallistua huutokauppaan jossa
kaupan on yhdistyksen kesäpäivillä kiertänyt puinen kiertopalkintotaulu

Taulun lähtöhinta on 30€ ja min.5€ korotuksilla mennään eteenpäin.
Taulu myydään siinä kunnossa missä se nyt on 
Tarjouksia taulusta otetaan vastaan 1.7 – 12.7.2015 s.postilla teijariukka@phnet.fi
Ostaja maksaa postituskulut taulusta tai taulu on mahdollista saada tuotuna
Kesäpäiville 2015.
25.4.2015 Match Show Renkomäenhalli Lahti
BIS 1 Leevi & BIS 2 Sara
Kiitos osallistujille ja tuomareille!

Sponsorina:
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