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Slovakianpaimenkoirayhdistys
-Föreningen slovakiska vallhundar r.y.

Puheenjohtajalta……

Yhdistyksemme kesäpäiviä vietettiin Merikarvialla
18 -19.7.2015 tämän kesän vaihtelevassa säässä.
Mericamping tarjosi kauniit maisemat ja siistit
puitteet. Leni Finnen tuomaroimaan näyttelyyn
oli ilmoittautunut 36 cuvacia ja esille saatiin hieman erityyppisiä, edustavia rotunsa edustajia.
Koirat käyttäytyivät hyvin ja olivat siltäkin osin
rotutyypillisiä. Itse pidän omaa näyttelyämme
merkittävimpänä cuvac- katselmuksena vuosittain sen epävirallisesta asemasta huolimatta.
Iso kiitos tuomarillemme asiantuntevasta ja
avoimesta työskentelystä sekä ripeille kehätoimitsijoille Anna Träskelin ja Mari Loukiainen !
Kiitos kaikille näytteilleasettajille ja ennakkoon
sekä paikanpäällä eri tavoin mukana olleille talkoolaisille ! Työpanoksenne ja osallistumisenne
mahdollisti yhteisen tapahtumamme toteutumisen.
Mericamping suhtautuu myönteisesti koiratapahtumiin ja olemme sinne tervetulleita jatkossakin,
mutta sain vastaanotossa ulos kirjautuessani
kuulla, että valituksia alueen muilta käyttäjiltä oli
tullut varsin runsaasti koirien haukunnasta. Ihmisten arvot ovat koventuneet ja sallimattomuus on
lisääntynyt ajassamme monella tavalla, mutta
ehkä ihan riittävällä tavalla emme itsekään huomioineet alueen muita lomailijoita ?
Kehittämisen ja parantamisen varaa on aina. Yhdistykseltä toivotaan enemmän painotusta prtyöhön cuvacien aseman vahvistamiseksi . Esilläolo eri muodoissaan ja tapahtumat sinänsä ovat
osa rodun tunnetuksi tekemistä ja vahvistavat
toivottavasti rotumme asemaan muiden saman
tyyppisten valkoisten vuoristopaimenkoirien joukossa. Slovakiancuvac ei kuitenkaan ole rotu, jolle
riittävän hyvät, stressittömät elinolosuhteet voitaisiin järjestää ihan kaikissa elinympäristöissä.

Cuvac sopeutuu toki moneen, mutta rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta ja luonteenpiirteitä
tulee kunnioittaa. Merkittäviä pr-työntekijöitä
olemme me cuvacien omistajat ihan arkipäivän
tilanteissa.
Yhdistyksen aktiivitoimintaan ja kehittämiseen
toivotetaan lämpimästi mukaan kaikki halukkaat
jäsenet. Syyspäivän yhteydessä järjestetään yhteinen lounaskeskustelu teemana toiminnan kehittäminen jatkossa. Kaavailuissa on mm eri toimikuntien perustaminen vastuun ja tehtävien
jakamiseksi useampien ihmisten kesken. Olemalla
yhteydessä Virve Mikkolaan ( mikkolavirve@gmail.com ) pääset näkemään ja osallistumaan vapaaseen ideointiin yhdistyksen tulevaisuudesta. Ideoinnin pohjalta toivon jalostuvan
hyviä ja käyttökelpoisia suunnitelmia yhdistystoiminnan keskeisiä perusrakenteita rikkomatta.
Omalta osaltani haluan haastaa jäsenet miettimään terveystuen suuntaamista siten, että se
voisi toimia kannustimena terveystietojen hankintaan kattaen laajemmin koko pentueita ja
suomalaista cuvackantaa. Yksittäisten koirien
tiedot eivät mielestäni tuota riittävää ymmärrystä
cuvacien terveyden kehittämiseksi ja pevisan
oikealla tavalla päivittämiseksi 1,5 vuoden päästä.
Tällä hetkellä (8/15) jalostustietojärjestelmä antaa esim HD-tutkimusten kattavuuden osalta isoja
kasvattajakohtaisia eroja siten, että prosentit yli
12 kk pennuista laskettuna vaihtelevat 0- 89%
välillä ! Terveystuen rahoittaminen vaatii myös
aloitteellista toimintaa. Jäsenmaksutuotto ei nimittäin siihen riitä.
Toivon runsasta osanottoa syyspäivään Hämeenkoskella !
Teija

SYYSKOKOUSKUTSU
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Hämeenkoskella 3.10.2015
Aika: Lauantaina 3.10.2015 klo 14.00
Paikka: Jokelan Kartano, Pihlajamäentie 23, 16800 Hämeenkoski
ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijaa
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
6. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi
7. Hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
- erovuorossa ovat varsinaisista jäsenistä Inga Pyykkö ja Carita Kilpi
- varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan
8. Rahastonhoitajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi
9. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varamiestensä valitseminen
10. Jalostustoimikunnan täydentäminen
- erovuorossa Inga Pyykkö
11. Hallituksen seuraavan vuoden työ- ja toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen
hyväksyminen
12. Seuraavan vuoden jäsen- sekä liittymismaksujen määrääminen
13. Terveystutkimustuki vuodelle 2016
Terveysrahaston perustaminen Slovakiancuvaceille
14. Kokousedustajien valinta Suomen Seurakoira ry (SSKY) yleiskokouksiin vuodelle 2016
15. Kulu-ja kilometrikorvauksien maksaminen toimihenkilöille vuodelle 2016
16. Muut mahdolliset asiat
17. Kokouksen päättäminen
____________________________________________________________________

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 13.50 kokous paikalla.

TERVETULOA !

Syyspäivää vietetään tänä vuonna Jokelan kartanossa Hämeenkoskella 3.10.2015. os. Pihlajamäentie 23,
16800 Hämeenkoski.
Päivän ohjelmassa jalostustarkastusta, mätsäriä, ruokailua keskustelun lomassa ja syyskokousta. Välissä
rentoa yhteistä aikaakin.
Aikataulu syyspäiville:
klo 9.00
jalostustarkastus tarkastajana Elena Ruskovaara
n. klo 12
heti kun jalostustarkastus loppuu niin alkaa samassa paikassa Match Show tuomarina Elena
Ruskovaara.
klo 13.00
Ruokailu. Ruokailun aikana käydään keskustelua yhdistyksen toiminnan kehittämisestä.
klo 14.00
Syyskokous (kokouskutsu edellisellä sivulla)
TERVETULOA!

RUOKAILUUN ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittautuminen lounaalle pe 25.9 mennessä
sähköpostitse teijariukka@phnet.fi.
Alkusalaatti
&vinaigrette

Kahvi/tee
Makea leivonnainen

Riistapyöryköitä Rakuna-Dijonkastikkeen kera
Punaherukkahilloketta
Höyrytettyä vihanneksia
Persiljaperunat

Lisäksi:
Leivät & levitteet
pöydissä vesi, pyydettäessä maito

Hinta: Lounas + kahvitus 13,50 €/hlö, Pelkkä kahvitus 2,50 €/hlö
-------------------------------------------------------------------------------------------------JALOSTUSTARKASTUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittautuminen jalostustarkastukseen su 27.9 mennessä
sähköpostitse: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com
Hinta: Jalostustarkastus on maksuton yhdistyksen jäsenten koirille, ei jäsenten koirat 10€/ koira.
-------------------------------------------------------------------------------------------------MATCH SHOW:
Ilmoittautuminen paikan päällä.
Koirat tuomaroi Elena Ruskovaara
Hinta: Jäsenten cuvacit 5€/koira ja ei jäsenten cuvacit 10€/koira

NÄHDÄÄN SYYSPÄIVILLÄ 

Kesäpäivänäyttely 2015

© Veera Järvinen

Kesäpäivänäyttelyyn osallistui 30 cuvacia ja arvosteleva tuomari oli tänä vuonna Leni Finne.

ROP Snowhite Cowboys Coral – VSP Snowhite Cowboys Beeta

© Teija Riukka

ROP KOTIKOIRA KALLIOVAARAN ÅDI PRINC © Teija Riukka
KOTIKOIRALUOKKA
UROS
Kalliovaaran Ådi Princ
Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikealinjainen pää. Erinomainen pigmentti. Hyvät silmät ja korvat. Oikea ylälinja.
Niukka eturinta. Oikein kulmautuneet raajat. Melko pitkät käpälät. Oikea askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI, PARAS UROSKOTIKOIRA, PARAS KOTIKOIRA.
NARTTU
Jäälinnan Meren Kaunotar
Riittävät mittasuhteet. Sopiva luusto. Hyvä kuono-osa. Kovin vaalea pigmentti kirsussa. Suurehkot erinomaiset tummat silmät. Melko voimakkaat kulmakaaret. Hyvät korvat, kaula ja eturinta. Periksi antava selkä. Oikeanmallinen rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Saisi olla raajakkaampi. Riittävä askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
H

kuvat © Veera Järvinen

ROP JUNIORI KALLIOVAARAN BONGAR PRINC © Teija Riukka
UROKSET
JUNIORILUOKKA
Haltiavuoren Faron
Oikeat mittasuhteet. Kokoon nähden sopiva luusto. Riittävä sukupuolileima. Oikealinjainen vielä hieman pieni pää.
Erinomainen pigmentti. Keskiruskeat silmät. Hieman epäsymmetriset korvat. Miellyttävä ilme. Hyvä kaula & ylälinja.
Ikään sopiva eturinta. Seistessä aavistuksen takakorkea. Ikään sopiva rintakehä. Melko jyrkkä lantio. Niukahkot takakulmaukset. Takaraajoissa kannukset. Riittävä askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
EH2
Kalliovaaran Bongar Princ
Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikealinjainen pää jonka vielä tulee kasvaa. Erinomainen pigmentti. Hieman liian
pyöreät silmät. Hyvä kaula ja ylälinja. Riittävä eturinta. Vielä varsin litteä rintakehä. Riittävät kulmaukset. Aavistuksen
lyhyt häntä. Erinomainen askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI1, ROP-JUNIORI, PARAS LIIKKUJA
AVOINLUOKKA
Haltiavuoren Ewok
Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Hyvä kuono-osa. keskiruskeat silmät. Riittävä pigmentti. Hyvät korvat, kaula ja
ylälinja. Niukka eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Riittävä rintakehä. Ok takakulmaukset. Hieman pitkät käpälät. Häntä
voisi olla pitempi. Riittävä askelpituus. Hyvä hännän asento. Oikea karvanlaatu.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI2
Kalliovaaran Ämpple Princ
Ok mittasuhteet. Sopiva luusto. Hieman lyhyt kono-osa. Erinomainen pigmentti. Hieman avoimet korvat. Keskiruskeat
melko avoimet silmät. Erinomainen kaulus. Niukahko eturinta. Melko kehittymätön eturinta jota varsin kuivahko kunto korostaa. Riittävät takakulmaukset. Melko pitkäkarvainen häntä. Riittävä askelpituus. Varsin ahdas takaa.
Rodunomainen lähestyttäessä.
H

Snowhite Cowboys Coral
Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Erinomainen sukupuolileima. Hyvä kuono-osa. Erinomainen pigmentti. Hieman
poskia. Silmät voisivat olla tummemmat & soikeammat. Hyvät korvat. Oikea ylälinja. Erinomainen eturinta. Oikeanmallinen rintakehä. Riittävät kulmaukset. Oikea askelpituus. Hyvä häntä. Hieman ahdas takaa.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI1, PU1, ROP PARAS HÄNTÄ
VALIOLUOKKA
Augenzahn Max
Ok mittasuhteet. Sopiva luusto. Lähes oikealinjainen pää. Pigmentti saisi olla tummempi, samoin silmät. Oikeaasentoiset korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Riittävä eturinta. Hieman litteä rintakehä. Saisi olla tiiviimmässä kunnossa.
Jyrkähkö lantio. Riittävät takakulmaukset. Melko pitkät käpälät. Tänään niukassa karvassa jossa liian kellertävä sävy.
Oikea askelpituus. Hieman ahdas edestä.
Rodunomainen lähestyttäessä.
EH
Haltiavuoren Davadat
Aavistuksen matalaraajainen. Erinomainen luusto. Oikealinjainen pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Erinomainen
pigmentti. Hyvät korvat, kaula & ylälinja. Hyvä eturinta. Oikeanmallinen rintakehä. Ok takakulmaukset. Hieman pehmeät ranteet. Hyvä häntä. Erinomainen karvapeite. Hyvä häntä.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI4
Kalliovaaran Ulan Princ
Erinomaiset mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikealinjainen uroksen pää. Pigmentti voisi olla tummempi. Hieman löysät
suupielet. Keskiruskeat silmät. Oikein kiinnittyneet varsin kookaat korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Riittävä eturinta. Erinomainen rintakehä. Oikein kulmautuneet raajat. Aavistuksen pitkät käpälät. Erinomainen karvapeite. Riittävä askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI1, PU2, PARAS KÄYTÖS
Kalliovaaran Zippo Princ
Riittävät mittasuhteet. Saisi olla hieman raajakkaampi. Sopiva luusto. Oikealinjainen aavistuksen pieni pää. Erinomainen pigmentti. Hyvät tummat silmät. Oikein kiinnityneet korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Riittävä eturinta. Oikeanmallinen rintakehä. Hieman jyrkkä lantio. Polvikulma voisi olla hieman voimakkaampi. Vähän lyhyt kuono-osa. Erinomaiset
käpälät. Oikea askelpituus. Erinomainen karvapeite.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI
Snowhite Cowboys Casper
Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikealinjainen pää. Melko voimakkaat posket. Erinomaiset tummat silmät. Melko
alas kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Riittävä eturinta. Oikeanmallinen rintakehä. Polvikulma voisi olla hieman voimakkaampi. Hieman pitkät käpälät. Kovin pehmeä karvapeite. Hyvä häntä. Erinomainen askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI3, PU4
Snowhite Cowboys Champion
Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Vielä hieman ilmava kokonaisuus. Oikeanlinjainen pää. Hieman lähekkäin sijaitsevat keskiruskeat silmät. Erinomainen pigmentti. Aavistuksen kookkaat korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Riittävä eturinta.
Rintakehän tulee kehittyä paljon. Riittävät etukulmaukset. Melko niukat takakulmaukset. Hyvä karvapeite & häntä.
Erinomainen askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI2, PU3

VSP-JUNIORI STUBBENIN POCAHONTTAS ©Teija Riukka
NARTUT
JUNIORILUOKKA
Kalliovaaran Bellatiqve Princova
Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikeanlinjainen nartun pää. Erinomainen pigmentti & tummat silmät. Melko ilmavat korvat. Hyvä kaula. Hieman periksi antava selkä. Niukka eturinta. Vielä varsin litteä, oikean syvyinen rintakehä.
Aavistuksen jyrkkä lantio. Kauniit takakulmaukset. Hyvät käpälät. Karva ei parhaassa kunnossa. Voimakkaasti kiertyvä
häntä, jossa paimenkoukku. Oikea askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
EH2
Stubbenin Alice
Riittävät mittasuhteet & luusto. Antaa hieman matalaraajaisen vaikutelman. Hieman kevyt kuono-osa. Kauniit tummat
silmät. Melko löysät suupielet. Kookkaat oikeinkiinnittyneet korvat. Hyvä kaula & eturinta. Oikeanmallinen rintakehä.
Melko pitkä lanneosa. Hyvät takakulmaukset. Melko pitkät käpälät. Riittävä askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
EH3
Stubbenin Pocahonttas
Riittävät mittasuhteet & luusto. Oikeanlinjainen nartun pää. Erinomaiset tummat silmät. Erinomainen pigmentti. Melko kookkaat korvat. Hieman löysät suupielet. Hyvä kaula & ylälinja. Oikeanmallinen rintakehä. Kauniisti kulmautuneet
takaraajat. Erinomaiset käpälät. Riittävä askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI1, VSP-JUNIORI
NUORTENLUOKKA
Kalliovaaran Bebeta Princova
Erinomaiset mittasuhteet. Sopiva luusto. Vielä hieman ilmavakokonaisuus. Oikeanlinjainen nartun pää. Erinomainen
pigmentti, kauniit tummat silmät. Oikein kiinnittyneet korvat. Miellyttävä ilme. Hyvä kaula & ylälinja. Niukahko eturinta. Rintakehä voisi olla syvempi. Oikein kulmautuneet raajat. Takaraajoissa kannukset. Tänään melko niukka, oikeanlaatuinen karvapeite. Erinomainen askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI1, PN2

AVOINLUOKKA
Haltiavuoren Duhova Dusa
Ok mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikeanmittainen pää. Hieman korkeat kulmakaaret. Kauniit tummat silmät, kirsupigmentti saisi olla tummempi. Hyvä kaula & ylälinja. Niukka eturinta. Riittävä rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Takaraajoissa kannukset. Taka-askel saisi olla tehokkaampi. Hyvä karvapeite.
Rodunomainen lähestyttäessä.
EH3
Jäälinnan Meren Lumo
Riittävät mittasuhteet. Sopiva luusto. Lähes oikeanlinjainen pää. Varsin löysät huulet, kirsupigmentti voisi olla tummempi. Hyvät, tummat silmät, kovin alas kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula. Hieman periksi antava selkä. Niukka eturinta, erinomainen rintakehä. Oikein kulmautuneet takaraajat. Varsin pitkät käpälät. Oikea askelpituus. Hyvä käytös.
Rodunomainen lähestyttäessä.
EH4
Kalliovaaran Ålga Princova
Riittävät mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikealinjainen nartun pää. Silmät voisivat olla tummemmat. Aavistus poskia.
Oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula & eturinta. Oikeanmallinen rintakehä. Saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Ok
takakulmaukset. Hyvä häntä. Varsin pehmeä karvapeite. Saisi olla hieman raajakkaampi. Oikea askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI2, PN4
Kalliovaaran Zitta Princova
Oikeat mittasuhteet, sopiva luusto. Tänään kovin pidättyväinen ja murisee. Lähes oikealinjainen pää. Silmät voisivat
olla tummemmat. Hyvät korvat. Niukahko eturinta. Oikeanmallinen rintakehä. Kauniisti kulmautuneet takaraajat.
Oikea askelpituus. Hyvä karva. Käytös laskee palkintosijaa.
Väistää
H
Lumipuun Estilda
Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikealinjainen hieman kapea nartun pää. Kauniit tummat, hieman lähekkäin asettuneet silmät. Aavistuksen alas asettuneet korvat. Hyvä kaula & eturinta. Hieman etuasentoiset riittävästi kulmautuneet eturaajat. Oikeamallinen rintakehä. Ok takakulmaukset. Erinomaiset käpälät. Melko löysät suupielet. Hyvä häntä
& karvapeite. Oikea askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI1, PN3
Tatrankaunottaren Alyzin Casuse
Melko matalaraajainen. Sopiva luusto. Oikealinjainen pää. Erinomaisen tummat, turhan pyöreät silmät. Hyvät korvat,
kaula & ylälinja. Hyvä eturinta. Oikeanmallinen rintakehä. Saisi olla tiiviimmässä kunnossa. Hyvät takakulmaukset.
Oikea askelpituus. Aavistuksen ahdas takaa.
Rodunomainen lähestyttäessä.
EH
Tatrankaunottaren Atara Casuse
Hieman matalaraajainen. Erinomainen luusto. Melko lyhyt kuono-osa. Erinomaiset tummat silmät. Oikein kiinnittyneet
korvat. Huulet voisivat olla tiiviimmät. Hyvä kaula & ylälinja. Riittävä eturinta. Hieman jyrkät lavat. Oikeanmallinen
rintakehä. Riittävät takakulmaukset. Hieman pitkät käpälät. Riittävä askelpituus. Vierastyyppinen pää laskee palkintosijaa.
Rodunomainen lähestyttäessä.
H

VALIOLUOKKA
Lumipuun Adalmiina
Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Lähes oikealinjainen pää. Erinomaiset tummat silmät. Oikeinkiinnittyneet kookkaat
korvat. Hieman löysät suupielet. Hyvä kaula & ylälinja. Niukahko eturinta. Kovin lyhyt rintalasta. Voimakkaasti nouseva
vatsalinja. Riittävät takakulmaukset. Melko pitkät käpälät. Oikea askelpituus. Turhan kippura häntä.
Rodunomainen lähestyttäessä.
EH
Tatrankaunottaren Anastazie Casuse
Ok mittasuhteet. Erinomainen luusto. Melko ”ronski” narttu. Voimakas pää. Erinomaisen tummat silmät. Hyvä pigmentti. Aavistuksen alas kiinnittyneet korvat. Hieman löysät suupielet. Tänään kovin vaisu olemus. Hyvä kaula & ylälinja. Oikeanmallinen rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Melko pitkät käpälät. Oikea karvapeite. Hyvä häntä. Riittävä
askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI3
Haltiavuoren Ealaskas
Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Lähes oikealinjainen nartun pää. Melko suuret, keskiruskeat silmät. Kirsupigmentti
voisi olla parempi. Oikein kiinnittyneet oikea-asentoiset korvat. Hyvä kaula. Niukahko eturinta. Rintakehä voisi olla
hieman syvempi. Riittävät takakulmaukset. Takaraaja kannukset. Tänään varsin niukka karvapeite. Oikea askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI, PARAS YHTEISTYÖ
Kalliovaaran Älinä Princova
Hieman matalaraajainen. Erinomainen luusto. Hieman lyhyt kuono-osa. Keskiruskeat silmät. Melko kookkaat, oikein
kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula & eturinta. Oikean mallinen rintakehä. Oikein kulmautuneet takaraajat. Oikea askelpituus. Vispaa hieman takaa.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI4
Kalliovaaran Ängel Princova
Oikeat mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikealinjainen pää. Hyvät tummat silmät. Oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä eturinta. Hieman lyhyt olkavarsi. Oikeanmallinen rintakehä. Hyvät takakulmaukset. Erinomainen pigmentti. Oikea askelpituus. Hieman ahdas takaa.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI2
Snowhite Cowboys Beeta
Erinomaiset mittasuhteet. Sopiva luusto. Oikealinjainen nartun pää. Hieman kevyt alaleuka.Melko voimakkaat posket.
Keskiruskeat silmät. Oikein kiinnittyneet korvat. Hyvä kaula & ylälinja. Erinomainen eturinta & rintakehä. Saisi olla
tiiviimmässä kunnossa. Kauniisti kulmautuneet takaraajat. Varsin pehmeä karvapeite. Hyvät käpälät. Erinomainen
askelpituus.
Rodunomainen lähestyttäessä.
ERI1, PN1, VSP

ROP-KASVATTAJA KENNEL SNOWHITE COWBOYS
kasvattaja: Riikka Lahti
© Teija Riukka
KASVATTAJALUOKKA
Kennel Haltiavuoren, 3KP
2 yhdistelmää. Päissä melko suuria eroja. Mittasuhteet oikeat. Hyvät rungot & askelpituus.
(Haltiavuoren Ewok, Haltiavuoren Davadat, Haltiavuoren Duhova Dusa, Haltiavuoren Ealaskas)
Kennel Kalliovaaran, 2KP
3 yhdistelmää. Riittävät mittasuhteet. Oikealinjaiset päät. Miellyttävät ilmeet. Riittävät rungot & askelpituudet.
( Kalliovaaran Bongar Princ, Kalliovaaran Ulan Princ, Kalliovaaran Bebeta Princova, Kalliovaaran Ålga Princova)
Kennel Snowhite Cowboys, 1KP, ROP KASVATTAJA
2 yhdistelmää. Kaikilla oikeat mittasuhteet. Sopivat luustot. Oikealinjaiset päät. Hyvät rungot, raajakorkeudet & liikeet.
Tasainen ryhmä.
( Snowhite Cowboys Coral, Snowhite Cowboys Casper , Snowhite Cowboys Champion, Snowhite Cowboys Beeta)

ROP-JÄLKELÄISLUOKKA SNOWHITE COWBOYS BEETA

© Järvinen Veera

JÄLKELÄISLUOKKA
Augenzahn Max , 2KP
2 yhdistelmää. Uros jättänyt mittasuhteitaan ja luustoaan ja liikeitään. Onneksi ei tämänpäiväistä väriään.
( Haltiavuoren Ewok, Haltiavuoren Davadat, Haltiavuoren Duhova Dusa, Haltiavuren Ealaskas)
Snowhite Cowboys Beeta, 1KP, ROP-JÄLKELÄISRYHMÄ
2 yhdistelmää. Emä jättänyt mittasuhteitaan ja luustoaan, päätään ja ilmettään sekä hyviä liikkeitään. Tasainen
periyttäjä.
(Snowhite Coyboys Coral, Snowhite Coyboys Casper , Snowhite Coyboys Champion, Snowhite Coyboys Beeta)
PARAS LIIKKUJA
Kalliovaaran Bongar Princ

PARAS HÄNTÄ
Snowhite Cowboys Coral

PARAS KÄYTÖS
Kalliovaaran Ulan Princ

PARAS PÄÄ
Haltiavuoren Davadat

PARAS YHTEISTYÖ
Haltiavuoren Ealaskas

kuvat © Veera Järvinen

TUOMARI LENI FINNEN TERVEISET

Olet arvostellut slovakiancuvaceja useiden vuosien ajan ja toiminut tuomarina kahdesti aiemminkin kesäpäivänäyttelyssämme.
Miltä rotumme tilanne ulkonäöllisesti ja luonteiden osalta tällä hetkellä vaikuttaa ?
Sen otannan perusteella, mitä erikoisnäyttelyssänne oli, taso on mielestäni ehkä hieman tasaisempi kuin aiempina kertoina. Luonteiden kanssa
minulla ei ollut ongelmia, toisaalta ei ole koskaan
ollutkaan. Minulle on tärkeää, että laumanvartijan luonne ei ole "lälly".
Onko rotu muuttunut vuosien varrella ja mihin
suuntaan ?

Kts. edellinen vastaus.
Mitä kehittämisen painopisteitä nousi esiin
näyttelyyn osallistuneita koiria arvioiden ?
Edelleen oli turhan monta matalaraajaista koiraa.
Kovin harvalla oli oikeanlainen laineikas karvapeite.
Minkälaisia terveisiä tahtoisit lähettää cuvacharrastajille ?
Lämmin kiitokseni mukavasta päivästä ja miellyttävien ihmisten seurasta. Erityisesti muistelen
lämmöllä näyttelyyn osallistumattoman uroksen
käytöstä. Olin kuulemma ensimmäinen ihminen,
johon se otti kontaktia. Se kosketti.

Slovakianpaimenkoirayhdistys kiittää lämpimästi tuomari Leni Finneä kesäpäivänäyttely 2015 tuomaroinnista.

CUVAC-MALJA
Cuvac-Maljan kauden 2014-2015 voittaja on Kalliovaaran Ängel Princova.
Paljon onnea Ängel ja Raija Aarnikoivu.
Lopulliset pisteet 10 eniten pisteitä saaneiden osalta:
1. Kalliovaaran Ängel Princova 37,4p (3) (2)
2. Kalliovaaran Älinä Princova 32,7p (2) (7)
3. Tatrankaunottaren Anastazie Casuse 29p (6)
4. Kalliovaaran Zippo Princ 28,6p (2) (4)
5. Kalliovaaran Bebeta Princova 25p (4)
6. Lumipuun Estilda 24,4p (5)
7. Zatravin Elsa 23,8p (4)
8. Haltiavuoren Davadat 23,4p (3)
9. Italo Mister Slovakia X 23p (3) (1)
10. Haltiavuoren Ewok 19,2p (2)

© Veera Järvinen

KESÄKOKOUS 2015
SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY
FÖRENINGEN SLOVAKISKA VALLHUNDAR RF
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n sääntömääräinen kesäkokous pöytäkirja
Aika 19.7.2015 klo 10.00 - 10.50
Paikka Mericamping, Palosaarentie 67, 29900 Merikarvia
Osanottajat 11 jäsentä
Marika Asunmaa, Seija Juselius, Sari Koivuvuori, Timo Lehesniemi, Visa Marttila, Virve Mikkola,
Petri Nieminen, Kaarina Rajala, Lasse Rajala, Teija Riukka, Outi Taalikka
Valtakirjalla edustettuna 5 jäsentä
Raija Aarnikoivu (Kaarina Rajala), Laura Koivuvuori (Sari Koivuvuori), Riikka Lahti (Lasse Rajala), Virpi Paakala (Sari Koivuvuori), Ritva Piskunen (Lasse Rajala)
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Teija Riukka avasi
kokouksen klo 10.00
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
Kokoukseen osallistui 11 jäsentä ja 5 jäsentä
edustettuna valtakirjalla (liite 1).
3. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin Teija Riukkaa ja Timo Lehesniemeä.
Puheenjohtajaksi valittiin Teija Riukka.
Sihteeriksi valittiin yksimielisesti Virve Mikkola.
Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Seija Juselius ja Visa
Marttila.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu julkaistiin jäsenlehdessä toukokuussa. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja
päätösvaltaiseksi
5. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
6. Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätökseen perustuvan
yhdistyksen taloudellista asemaa koskevan selostuksen esittäminen vuodelle 2014
Osanottajat tutustuivat heille jaettuun toimintakertomukseen (liite 2) sekä

tuloslaskelmaan (liite 3).
7. Tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen
vahvistaminen sekä
vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle
Myönnettiin yksimielisesti.
Keskusteltiin tuloslaskelman kirjaustavasta.
8. Terveystutkimustuki slovakiancuvaceille
vuonna 2015
Päätettiin myöntää terveystutkimustuki yli yksivuotiaalle yhdistyksen jäsenen omistamalle slovakiancuvacille vuonna 2015. Tuen suuruus on 30
euroa. Tuen koira voi saada ainoastaan yhteen
terveystutkimukseen elämänsä aikana.
9. Muut asiat
Virve Mikkola luki kokouksen osallistujille Virpi
Paakalan sähköpostise toimittaman kirjeen yhdistyksen toiminnasta (liite 4).
Kokouksen osallistujat toivovat yleiskeskustelua
syyskokouksessa toiminnan kehittämisestä.
Mielipiteitä ja ehdotuksia jäsenet voivat lähettää
puheenjohtaja Teija Riukalle ennen syyskokousta
tai kokouksessa.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50

Teija Riukka
Puheenjohtaja
Seija Juselius
Pöytäkirjantarkastaja

Virve Mikkola
Sihteeri
Visa Marttila
Pöytäkirjantarkastaja

SlovakianpaimenkoirayhdistysFöreningen slovakiska vallhundar ry
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014
Hallitus:
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n hallitus kokoontui vuoden 2014 aikana 7 kertaa ja kokoukset käytiin
puhelinkokousten (6) ja sähköpostikokouksena yksi (1), puhelinkokouksien välityksellä käytäviin kokouksiin
vastauksia otettiin vastaan myös sähköpostilla.

Puheejohtaja
Varapuheenjohtaja/
Jäsensihteeri
Sihteeri
Jäsensihteeri
Jäsen

v-jäsenet

Satu Ketonen

Läsnä kokouksissa:
7/7

Carita Kilpi
Inga Pyykkö

2/7
7/7

Raija Aarnikoivu
Ritva Piskunen

6/7
6/7

Nanna Saareskari
Kirsi Leimu

-/7
2/7

Jäsenmäärä: Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n
jäsenmäärä vuonna 2014 oli 85 jäsentä. (määrä
laskettu 31.12.2014) 13 kunniajäsentä, 52 varsinaisjäsentä ja perheenjäseniä 20.
Kesäpäivät: Kesäpäivät järjestettiin Jaalassa Kartanohotelli Aurantolassa 12-13.7.2014.
12.7.2014 järjestettiin perinteinen Cuvacien kesäpäivänäyttely. Tuomarina näyttelyssä toimi
Veli-Pekka Kumpumäki. Kesäpäivänäyttelyyn osallistui 35 cuvacia (13 urosta ja 21 narttua), kasvattajaluokkia 4 ja jälkeläisluokkia 2.
Kauden 2013-2014 Cuvac-malja luovutettiin kesäpäivänäyttelyn yhteydessä ja sen sai cuvac Italo
Miss Marianne pistein 67,8.
13.7.2014 Kesäpäiväkokoukseen osallistui 14
yhdistyksen jäsentä.
Syyspäivä: Syyspäivää vietettiin Carita Kilven ja
Marko Akkasen luonna Tammelassa 4.10.2014.
Jalostustarkastus: Elena Ruskovaara jalostustarkasti syyspäivänä 8 slovakiancuvacia ja 2 jälkeläisryhmää
Syyspäiväkokous: Syyspäiväkokoukseen osallistui

9 jäsentä ja kaksi jäsentä oli edustettuina valtakirjalla.
Ansiomerkit: Kultainen ansiomerkki luovutettiin
Tiina Brunellille. Hopeinen ansiomerkki luovutettiin Inga Pyykölle.
Terveystutkimustuki: Slovakianpaimenkoirayhdistys maksoi jäsenille vuonna 2014 terveystutkimustukea.
Yhteensä terveystutkimustukea haki 6 koiraa
joille kaikille se myös myönnettiin. Kaksi (2)koiraa
haki terveystutkimustukea kilpirauhastesteihin ja
kolme (3) koiraa lonkka- ja kyynärkuvauksiin.
Meidän Cuvac : Meidän Cuvac jäsenlehdestä
ilmestyi vuonna 2014 neljä (4) numeroa.
Yhdistyksen kotisivut: Yhdistys ylläpiti vuonna
2014 omia kotisivuja osoitteessa :
www.slovakiancuvac.fi
Yhdistyksen facebook ryhmä: Yhdistys ylläpiti
vuonna 2014 facebookissa ryhmää joka on avoin
vain yhdistyksen jäsenille.

Jalostustoimikunta:
Jalostustoimikunta kokoontui vuoden 2014 aikana 2 kertaa, kokoukset tapahtuivat skypen välityksellä.
Jalostustoimikunnan kokoonpano vuonna 2014 oli:
Puheenjohtaja
Elena Ruskovaara
Sihteeri
Satu Ketonen
Jäsen
Inga Pyykkö

- Vuoden 2014 aikana jalostustoimikunta vastaanotti vastauksia Terveys- ja Kasvattajakyselyihin.
- Jalostustarkastustilaisuuksia järjestettiin vuoden
2014 aikana 2 kertaa, ja niissä jalostustarkastettiin

läsnä kokouksissa:
2/2
2/2
2/2

yhteensä 9 slovakiancuvacia ja kaksi jälkeläisluokkaa. Tilaisuudet järjestettiin yhdistyksen
syyspäivillä
(tarkastettiin 8 cuvacia ja kaksi jälkeläisryhmää)
ja näyttelyn yhteydessä tarkastettiin 1 cuvac.
Jalostustarkastajana toimi Elena Ruskovaara.

TULOSLASKELMA 01/01/14-31/12/14
Tulot
Jäsenmaksut
Linkkimaksut
Jäsentuotteet
Kesä/syyspäivät
Mätsärituotot
Lehtimaksut
Korko
Muut

Menot
Palvelumaksut
Postikulut
Nettikulut
Tapahtumakulut
Palkkiot
Terveystutkimustuki
Lehti
Sekalaiset

TILIKAUDEN TULOS

1445,00
135,00
57,40
776,00
0,00
0,00
2,24
33,00
2448,64

105,13 €
21,80 €
248,00 €
1 130,74 €
0,00
180,00
1002,10
894,31
3582,08

-1133,44

VASTAAVAA
saldo 01/01/14
tulot

VASTATTAVAA
menot
saldo 31/12/14

5686,47
2 448,64 €
8135,11

3 582,08 €
4 553,03 €
8135,11

YHDISTYS!

KESÄKOKOUKSELLE SAAPUNUT KIRJE

Yhteen liittää yhdistys ihmiset, samaan asiaan uskovat. Halu toteuttaa ja ajaa yhteistäetua, on hieno tapa.
Haluankin herätellä teitä kanssa ihmiset siihen, mikä on tämän meidän yhdistyksen yhteinen asia. Onko se
me ihmiset, vai niikuin yhdistyksen nimestä voisi olettaa koirat.
Ensin niitä koiria oli yksi Viljo. Sitten siihen tupsahti Chira ja viimeisin tulokas Maisa.
Eikös se yhditystyskin rakennu näin. Pala palalta siihen liittyy eri kokosia, värisiä, hajuisia makuisia jäseniä.
Jonkun on johdettava, toisen kirjattava ja kolmannen laskettava. Jokaisen jäsenen myötä mukaan tulee uusia
ja uusien mukana uusia jäseniä. Jokaisella on tärkeä juttu miten yhdistystä pitäisi hoitaa. Siinä sitä hallituksen jäsenillä suhina korvissa soi, kun asioita laitetaan tärkeys järjestykseen. En kadehdi kenenkään päätäjän
osaa, koska vastuun kantaminen on aina raskasta. Koskaan ei onnistu niin, että kaikki olisivat tyytyväisiä.
Soraäänet kuuluvat yleensä, voisiko sanoa ”pilvipalvelusta”, joka on tämänpäivän mediaa. Sosiaalinen media hoitaa myös hommansa kiitettävästi.
Meidänkin yhdistystä on hoidettava samalla hartaudella ja innolla, miten me koiriamme hoidamme. Sillä
koiriahan me edustamme, emme itseämme. Rodun tietoisuuden eteen on tehtävä työtä ja oltava esillä. Keskuudestamme varmasti löytyy kaikenlaisia käden taitajia ja osaajia joidenka ammattitaitoa pitää hyödyntää.
Niinhän siinä tuppaa käymään että asiat jää, pienen sinnikkään ydinjoukon hoidettavaksi joilta kaikki muut
odottavat suuria.
Mitäs sanoisitte jos tämä vuosi olisi kehityksen ja avoimuuden alku.
Päättävät elimet tarvitsevat meidän koko joukon tukea ja osallistumista toimintaan. Ei tehdä tästä mitään
Kreikan kriisiä eikä pörssi romahdusta.
Tosin sehän vaatii vähän ponnisteluja joka naamalta että päästäisiin parrasvaloihin. Tälle rodulle on todella
tärkeää olla esillä kaikilla mahdollisilla tavoilla, mutta asiaa parantavat ehdotelmat täytyy meidän tehdä
yhdessä. Olenkin henkilökohtaisesti sitä mieltä että kaikille pakollinen kesäteatteri esitys otetaan käyttöön.
Mahdollisimman tylsä näytelmä, jotta olisi pakko vaihtaa sananen vierustoverin kanssa vaikka näyttelijän
nenästä. Tehdään me ihmiset kerrankin yhdessä jotain ilman koiria, kun on alkanut tuntua sitä että koiramme tulevat toimeen paremmin keskenään kuin me ihmiset. Taitaa sosiaalistaminen alkaa sieltä narun koirattomasta päästä, mukaan lukien itseni. Kahvi hetki näyttelyn jälkeen,vaikka se oma koira ei pärjännytkään, ei
ole keltään pois. On perin omituista, omistamme laumanvartijan, mutta emme itse vältämättä osaa laumassa

toimia. Me kaikki olemme omien laumistemme esitanssijoita, antaen joko positiivisen tai negatiivisen kuvan
rodustamme. Ei yhdistys yksin pysty tuuleen huutamaan.
Nyt voikin arvella kuuntelija joukosta puhekuplan ”Olis itte täällä paikalla, hyvähän sieltä paperin kulmasta
on neuvoa”. Aivan samoilla sanoilla kertoisin, jos siinä teidän edessä seisoisin. En puutu miten yhdistystä
hoidetaan tai miten hallitus toimii vaan siihen mitä me kaikki voimme tehdä. On hienoa että meillä on oma
lehti, facebook sivut, yhdistyksen sivut ja tietysti syys ja kesäpäivät. Mutta miettikää mitä muuta miellä
voisi olla vielä enemmän. Esite koirasta jaettavaksi, kalenteri tai koru myytäväksi, banderolli messuille ja
oma viiri joka kulkisi tapahtumasta toiseen, tai vaikkapa omaan lipputankoon. Pöytäviiri 50 V lahjaksi sille
naapurin isännälle koiramme silhuetilla! Huutokauppa yhdistyksen facebooksivuille jossa jokainen voi laittaa villasukkaa, pannualustaa ja linnunpönttöä myyntiin. Ja mihin se tuotto sitte menisi, no sinne yhdistyksen
tilille jolla sitten voisi tehdä kaikenlasita mukavaa.
Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole panetella tai pahoittaa kenekään mieltä. Ei latistaa jo paljon yhdistyksen
eteen tekevien työtä. Ei moitia, vaikka ei joka kerta huomaa tervehtiä.
Vaan itseni sisällä on tunne että jos ei jotain tehdä niin onko meillä yhdistystä kohta ollenkaan.
Kirjoitus on mietteitä turvesuon laitamilta, jossa kävelessäni loputonta aumaa, olen muutaman ajatuksen
kuitenkin asialle uhrannut. En oleta että näihin ajatuksiin kukaan yhtyy, mutta ”sen kirjootin, minkä kirjootin” ja jokainen voi omalta kohdaltaan myös asiaa pohtia. En ole kaikki tietävä ja neuvoakkin saa. Tosin
luonteeni on kuulemma samanlainen kuin koirillani: Itsenäisesti toimiva, välillä korvaton jästipää kuten niin
rakas mieheni minulle välillä muistuttaa.
Mutta rinnnassani sykkii suuri rakastava sydän, niin miehelleni kuitenkin suurimmin näille mahtaville koirille.
Lopuksi toivotan kaikille oikein mukavaa kesän jatkoa ja hymyillään kun törmäillään maailmalla.
Ystävällisin terveisin Virpi Paakala
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kesäpäivät Merikarvialla
Seija Juselius
Kesäpäivänäyttelyissä oli paljon cuvaceja mukana
Leni Finnen toimiessa tuomarinamme. Voittajat
olivat Riikka Lahden Snowhite Cowboys uljaat
nuoret urokset sekä niiden emo! ROP, VSP ja
kasvattajaryhmän voitto! Mielettömän mahtavaa
Riikka ja vielä kerran paljon onnea! Ennen näyttelyä kävin morjestamassa näitä ihania nuoria uroksia ja Coral istui sylissäni aivan samanlaisena kuin
pappansa Jeti aikoinaan! Nämä nuoret veljekset
ovat parempi painos papastaan, ne ovat Jetiltä
saaneet raamin eli mittasuhteet, olemuksen ja
ilmeen, samoin ovat ystävällisiä luonteeltaan,
mutta näillä on huikaiseva pigmentti ja nämä ovat
jo nuoresta iästä huolimatta rungoltaan vahvoja,
Jeti ylsi samaan valmiuteen vasta kolme-neljävuotiaana.
Oli hienoa nähdä kesäpäivillä niin paljon cuvaceja
ja tutustua uusiin ihmisiin! Bonuksena saan seurata omien koirieni jälkeläisiä joissa tulee tuttuja

piirteitä vastaan. Tämä koskee kaikkia muitakin
kuin edellä mainittuja poikia, paikalla oli upea
joukko Haltiavuorelaisia ja Kalliovaaran nuoria
koiria, joista kaikista riitti ’mummolle’ ilonaihetta.
Mahtava juttu myös se, että monen vuoden tauon jälkeen saimme Teetin taas mukaan kuvioihin
Maxin nuoren hurmaavan tyttärenpojan kanssa!
Teet valitsi maatilakoiraksi Robinin jolle hän halusi antaa huutamansa kesäpäivätaulun nyt aluksi.
Aika näyttää mikä taulun tulevaisuus on!
Näyttelyn jälkeen lämmitimme saunan ja saunomaan, uimaan ja iltapalalle olisi toki mahtunut
enemminkin porukkaa, mutta oli meitä aika joukko paikalla nauttimassa Haltiavuorelaisten tekemää herkullista iltapalaa! Iso kiitos Haltiavuorelaiset!
Pidimme huutokaupan yhdistyksen paikalle tuomista tavaroista ja Visa toimi innokkaana meklarina saaden porukan jopa taistelemaan huudettavista tavaroista, yksi suosituimmista oli sukkien

parittaja! Minunkin bootsini meinasivat laittaa
lihoiksi mutta ehdin saada ne pelastettua.
Sunnuntaina kokous sujui hyvässä hengessä ja
jatkoa odotellaan. Tällaisia tapahtumia joissa
porukka viihtyy yhdessä tulee varmasti tulevaisuudessakin! Iso kiitos kaikille ja nähdään!

Kuvassa: Teet Otstavell, Seija Juselius ja Robin

H U U T O K A U PPA
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry järjesti kesäpäivillä kiertäneestä puutaulusta sähköpostilla käydyn huutokaupan.
Huutokaupassa taulun itselleen huusi Teet Otstavell 250€ huudolla.
Taulu pääsi uudelle omistajalleen kesäpäivillä.
Paljon Onnea Teet !

Yhdistys kiittää kaikkia huutokauppaan osallistuneita.
© Grete Lise Klementtinen

JA LO ST U STA R K AST ETT U JA

Koiran nimi: Haltiavuoren Ealaskas
Sukupuoli: narttu
Rek.nro: FI10537/12
Tatuointi/siru: siru
Synt.: 7.11.2011
Ikä: 3v 6kk
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet: A/A
Paikka: Helsinki
Aika: 23.5.2015

Kivekset:

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET : keveä, oikeat
mittasuhteet, selvä sukupuolileima, hyvä raajakorkeus
2. KOKO
säkäkorkeus: 61cm
3. PÄÄ
purenta: tiivis, vähän epätasainen etuhampaiden rivi
hampaat (koko ja muut huomiot): ok koko, kaikki
hampaat
kallo-osa: erinomainen, tilava
otsapenger: sopiva
kuono-osa: voimakas, erinomainen pituus
huulet: tiiviit
pigmentti kirsussa: tasaisesti vaalentunut, punertava
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: erinomainen
väri: keskiruskea
muoto: vähän pyöristyvä manteli
korvat:
kiinnitys: erinomainen, ilmeikkäät
korvat
koko: erinomaiset
4. RUNKO
kaula: sopiva
rintakehä
muoto: solakka, alhaalta vähän kapea
pituus: hyvä
eturinta: niukka
selkä: tiivis

pituus: keskipitkä
vahvuus: solakka
asento: hiukan jyrkkä
pituus: sopiva

lanneosa
lantion

kyynärnivelet: 0/0

5. RAAJAT
raajojen luusto: keveä
käpälät: hyvät, tiiviit
eturaajat: terve raajarakenne
lapaluun asento ja pituus: hyvät
olkavarren asento ja pituus: hyvä pituus,
riittävän viisto
takaraajat: lihaksikkaat, riittävät kulmaukset
reiden pituus ja lihaksikkuus: lihaksikkaat, sop
va pituus
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun):
pitkähköt
kintereet: napakat, hyvä korkeus
kannukset: molemmissa takaraajoissa
kannuskynnet
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: kyynärpäistä löysät
liikkeet takaa: hiukan kapeat, tehokkaat
liikkeet sivusta: hyvä askelpituus, erinomainen, lihaksikas ja jäntevä liike
selkä liikkeessä: vakaa ja tiivis

7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu kintereeseen
asento seistessä: suora, oikea-asentoinen
asento liikkeessä: sapeli
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: ei täydessä turkissa, likaa hylkivä
karvan määrä: karva vaihtumassa, nyt niukka

väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: tarkkaavainen, helposti tutkittavissa
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: pää, sivuliikkeet
erityisiä puutteita:vaalentunut kirsupigmentti, keveä
raajaluusto
Aika ja paikka 23.5.2015
Allekirjoitus Elena Ruskovaara

nimi: Haltiavuoren Ewok
Sukupuoli: Uros
Rek nro Koiran:. FI10535/12
Tatuointi/siru:siru
Synt.: 7.11. 2011
Ikä: 3v 6kk
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet: B/B
Paikka: Helsinki
Aika: 23.5.2015
1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET : Erinomaiset
mittasuhteet, jäntevä ja lihaksikas kokonaisuus
2. KOKO
säkäkorkeus: 65cm
3. PÄÄ
purenta: tiivis, vähän epätasainen etuhampaiden rivi
hampaat (koko ja muut huomiot): 1xP4 ylhäältä poistettu, alhaalta 2xP2 puuttuu, keskikokoiset hampaat
kallo-osa: erinomainen, tilava
otsapenger: sopiva
kuono-osa: vahva, erinomainen
huulet: tiiviit
pigmentti kirsussa: tasainen tummanruskea
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: erinomainen
väri: keskiruskea
muoto: erinomainen

korvat:

Kivekset: ok

kyynärnivelet: 0/0

kiinnitys: erinomainen, ilmeikkäät
korvat
koko: keskikokoiset

4. RUNKO
kaula: vahva, riittävän pitkä
rintakehä
muoto: vähän matala
pituus: hyvä, oikea pituus
eturinta:
niukka
selkä:
tiivis
lanneosa
pituus: sopiva
vahvuus: lihaksikas
lantion
asento: vähän jyrkkä
pituus: riittävä pituus
5. RAAJAT
raajojen luusto: riittävän voimakas
käpälät: hyvät tiiviit

eturaajat: terve raajarakenne
lapaluun asento ja pituus: hyvä viisto
olkavarren asento ja pituus: hyvä asento, tarpee
si pitkä
takaraajat: lihaksikkaat, riittävät kulmaukset
reiden pituus ja lihaksikkuus: lihaksikkaat, sopiva
pituus
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun):pitkät
sääriluut
kintereet: yhdensuuntaiset, ok korkeus, riittävä
kulmaus
kannukset: oikeassa takaraajassa kannuskynsi
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: löysyyttä, vähän leveät
liikkeet takaa: yhdensuuntaiset, ponnekkaat
liikkeet sivusta: erinomainen, helppo ja etenevä ravi
selkä liikkeessä: vakaa

7. HÄNTÄ
pituus: ei ylety ihan kintereeseen
asento seistessä: suora, oikea asentoinen
asento liikkeessä: oikea, rennosti selkälinjan yläpuolelle kaartuva
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: erinomainen, likaa hylkivä, kuohkea
karvan määrä: sopiva, tiheä karvapeite
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: tarkkaavainen, erinomaisesti ohjaajan
hallinnassa, helposti tutkittavissa
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: mittasuhteet, pää ja ilme, karva
erityisiä puutteita: hampaat, raajaluustoa voisi olla
enemmän
Aika ja paikka 23.5.2015
Allekirjoitus Elena Ruskovaara

Koiran nimi: Snowhite Cowboys Champion Sukupuoli: Uros
Rek.nro: FI31678/13
Tatuointi / siru:
Synt.:25.4.2013
Ikä: 2 v 4 kk
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet: C/C
Paikka: Nokia Aika: 8.8.2015
1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: Erinomaiset
mittasuhteet, maskuliininen, varmaraajainen kokonaisuus

Kivekset: ok

kyynärnivelet: 0/0

2. KOKO:
säkäkorkeus: 72 cm
3. PÄÄ
purenta: tiivis, hyvä purenta

hampaat (koko ja muut huomiot): kaikki hampaat,
normaali koko
kallo-osa: erinomainen, tilava, sopivasti kaartuva
otsapenger: sopiva
kuono-osa: vahva, erinomainen pituus
huulet: tiiviit
pigmentti kirsussa: musta, erinomainen
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: erinomainen
väri: vaalean ruskeat
muoto: erinomainen
korvat:
kiinnitys: erinomainen, ilmeikkäät
korvat
koko: kookkaat
4. RUNKO
kaula: vahva, ylväs, pitkä
rintakehä
muoto: tilava, oikea
pituus: hyvä, oikea pituus
eturinta: niukka
selkä: tiivis
lanneosa
pituus: sopiva
vahvuus: lihaksikas
lantion
asento: aavistuksen liiaksi laskeva
lantio, hyvä pituus
pituus: pitkä
5. RAAJAT
raajojen luusto: keskivahvat
käpälät: tarpeeksi tiiviit
eturaajat: terve raajarakenne, vielä täyttymätön eturinta ja etuosa
lapaluun asento ja pituus: hyvä, viisto
olkavarren asento ja pituus: hyvä asento,

lapaa vähän lyhyempi
takaraajat: lihaksikkaat, riittävät kulmaukset
reiden pituus ja lihaksikkuus: lihaksikkaat, sopiva
pituus
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): pitkä
sääriluut
kintereet: yhdensuuntaiset, ok korkeus, riittävä
kulmaus
kannukset: ei kannuksia
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: löysyyttä kyynärpäissä
liikkeet takaa: yhdensuuntaiset
liikkeet sivusta: erinomainen, helppo ja etenevä ravi
selkä liikkeessä: tarpeeksi vakaa
7. HÄNTÄ
pituus: ylettyy kintereeseen
asento seistessä: suora, oikea-asentoinen
asento liikkeessä: rennosti rungon takana
muuta: hyvä häntä
8. KARVAPEITE
karvan laatu: erinomainen, likaa hylkivä, kesäkarva
karvan määrä: sopiva, tiheä karvapeite
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: rento, helposti tutkittavissa, rauhallinen
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: käytös, mittasuhteet, pään
malli, sukupuolileima
erityisiä puutteita: iso koko, vaaleat silmät
Aika ja Paikka : 8.8.2015 Nokia
Allekirjoitus: Elena Ruskovaara
Jalostustarkastuskuvat: Elena Ruskovaara

©Kirsi Leimu

Jäsensihteeriltä
Jäsenlistaan liittyen muutamia ajatuksia on herännyt niin omassa kuin muidenkin päissä. Olisi hyvä, jos jäsentiedoista löytyisi myös ajantasainen sähköpostiosoite jokaiselle tai ainakin mahdollisimman monelle.
Tällöin voitaisiin tarvittaessa tiedottaa jäsenistöä joidenkin asioiden osalta nopeastikin ilman postituskuluja.
Jäsenlistan julkaisusta lehdessä on myös ollut keskustelua, tähän tarvitaan jokaiselta jäseneltä lupa omien
tietojen julkaisuun. Listasta kävisi ilmi jäsenen nimi ja paikkakunta, sekä jäsenen niin halutessa, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Kyseistä listaa ei liene tarpeellista jokaisessa numerossa julkaista, vaan lista
olisi numerossa 2 jokaisena vuonna, josta halutessaan jokainen voisi yhteystietoja tarkastaa. Tuolloin tiedot
olisivat ajankohtaiset, kun ne olisivat vuotuisen jäsenmaksun yhteydessä päivitetty. Julkaistavien jäsentietojen kerääminen alkaa heti ja poikkeuksellisesti ensimmäinen jäsenlista on seuraavassa lehdessä eli 4/2015.
Julkaisuluvan voitte halutessanne ilmoittaa jäsensihteerille sähköpostitse lazy429@gmail.com tai yhdistyksen yhteiseen sähköpostiin slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com, laittakaa aiheeksi ”jäsentiedot”,
samoin viestiin tieto haluatteko vain nimenne ja paikkakunnan vai myös puhelinnumeron ja/tai sähköpostinne. Samaan tapaan voitte myös ilmoittaa, mikäli ette halua tietojanne julkaista, tosin vain niiden henkilöiden tiedot julkaistaan, jotka ovat ne ilmoittaneet em. tavalla.
Jäsentuotteena tulee seuraavaksi vetoketjullinen huppari yhdistyksen logolla painatettuna. Siis niitä samoja, joita on aiemminkin tilattu. Huppari on väriltään musta, jossa painatus on valkoisella selkäpuolella. Samaan tilauskertaan voidaan ottaa myös t-paitoja, jossa painatus samanlaisena ja –kokoisena selässä. Tilausmäärän pitää olla 30 tuotetta, jotta hintaan ei tule pientilauslisää. Tarkemmat tiedot löytyvät lehdestä
erillisestä ilmoituksesta.
Ja kertaus on opintojen äiti, vaikka toistankin samaa tietoa, joka löytyy lehden sisäkannesta. Facebook:sta
löytyy yhdistyksen oma, suljettu ryhmä, joka on tarkoitettu vain yhdistyksemme jäsenille. Kyseinen ryhmä
löytyy nimellä Slovakianpaimenkoirayhdistys ry.
Myös niitä yhteisen tekemisen ja tapaamisen haluja tuntuu olevan. Täysin epävirallisena toimintana on
sekä Lounais-Suomessa, että Päijät-Hämeen alueella noin kerran kuukaudessa yhteislenkkejä, lenkkien yhteydessä on useimmiten myös makkaranpaistoa tms. Molempien ryhmien yhteydenpitoryhmät löytyvät
fb:sta: ” Cuvac-kävelyt” on maamme lounaisen osan ryhmä ja ”Cuvac- kävelyt Päijät-Hämeessä ja lähikunnissa” on Päijät-Hämeen seudun ryhmä. Molemmat ryhmät ovat suljettuja ja tarkoitettu lenkkeihin osallistuvien yhteydenpitopaikaksi. Toki niissä on myös sellaisia jäseniä, jotka eivät ainakaan toistaiseksi ole lenkkeihin osallistuneet eikä ketään ole asuinpaikkansa vuoksi ryhmästä pois jätetty. Mistään salaseuroista ei
kuitenkaan tässäkään ole kyse, vaan noissa sovitaan lenkin lähtöpaikat (monesti jonkun jäsenen kotiosoite,
josta syystä eivät ole julkisia/avoimia ryhmiä) ja lähtöajat. Kuten kaikki toiminta, myös nuo lenkit tarvitsevat
niitä aktiiveja, sillä lenkinvetovastuuta pyritään jakamaan tasapuolisesti eri paikkakunnille ja henkilöille.
Tapaamisiin siis lenkillä tai jossain muualla
Kirsi

Yhdistyksen WWW-sivujen uusi osoite on:
www.slovakianpaimenkoirayhdistys.fi

Cuvac-malja TOP 10
Suluissa oleva numero on näyttelyiden määrä josta koira on oikeuttettu saamaan pisteitä CuvacMalja kilpailuun (Suomi+ulkomaantulos). Tulokset päivittyvät vasta kun näyttelyn tulokset ovat
tulleet KoiraNettiin.
Ulkomaan tulokset lisätään listoihin kauden lopussa. Toimittakaa ulkomaan näyttelytulokset
1.7.2016 mennessä. Osoitteeseen: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com
Kauden 2015-2016 pisteet päivittää Henna Suihko.
Cuvac-malja 2015-2016
1.Kalliovaaran Bebeta Princova 30,8p. (5)
2. Snowhite Cowboys Beeta 13,2p (1)
3 Kalliovaaran Ulan Princ 10,8p. (1)
4 Lumipuun Estilda 9,6p. (1)
4 Snowhite Cowboys Champion 9,6p. (1)
5 Kalliovaaran Ålga Princova 8,4p. (1)
5 Snowhite Cowboys Casper 8,4p. (1)
6 Haltiavuoren Fatra-Macha 6p (1)
6 Horacio Orlicky Talisman 6p (1)
6 Lumipuun Adalmiina 6p (1)
6 Tatrankaunottaren Aurelia Casuse 6p (1)
7 Tatrankaunottaren Anastazie Casuse 3p (1)

ILMOITUSHINNAN MEIDÄN CUVAC LEHDESSÄ 2015
Ilmoitusmaksut Meidän Cuvac-lehteen:
Jäsenet:
Joulu ja valioilmoitukset veloituksetta 2015
Jäsenten omat esim. kennelilmoitukset Meidän Cuvac-lehdessä. ½ sivun ilmoitus 1 lehti 25€ sama ilmoitus
toisessa lehdessä + 12,5€.
1 sivun kokoinen ilmoitus 1 lehti 40€ sama ilmoitus toisessa lehdessä +20€
Muut:
1 sivu 70€ sama ilmoitus kahdessa lehdessä + 40€ toinen lehti
½ sivu 40€ sama ilmoitus kahdessa lehdessä +20 toinen lehti
¼ sivu 25€ sama ilmoitus kahdessa lehdessä + 15€ toinen lehti

Ennen mainoksen julkaisua tulee julkaisijan suorittaa maksu ja toimittaa suoritetusta maksusta kuittikopio
lehdentekijälle tiedoksi.
Mainokset ja maksukuittikopio tulee toimittaa osoitteeseen: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com

Jäsentuotteita

Jäsentuotteina nyt vuorossa vetoketjullinen huppari ja t-paita.
HUPPARI
Hupparin väri on musta, yhdistyksen logo painettuna valkoisella selässä. Kokoja löytyy S-XXL ja vaate on
Fruit Of The Loom:n Classic-malli, materiaalina 80 % puuvillaa, 20 % polyesteriä.
Hupparin hinta on 29€ + mahdolliset postituskulut.
T-PAITA
T-paitaa tilataan väreissä musta (S-5XL), navy (S-5XL), khaki (S-XXL), light graphite (S-XXL), steel blue (S-XXL),
burgundy (S-XXL). Yhdistyksen logo painettuna valkoisella selässä, myös Fruit Of The Loom-tuote, materiaalina 100 % Belcoro® -kudottua puuvillaa. Mikäli t-paita ei saada tilattu toimittajasta johtuvista syistä jossain
em. värissä, sovitaan mahdollisesta muutoksesta tuotteen halunneen kanssa erikseen.
T-paidan hinta on 14€ + mahdolliset postituskulut.
Jos tuotteita ei saada kokoon 30kpl, voidaan myös tilata pienempi määrä, mutta hintaan lisätään 2€/tuote
pientilauslisää. Tällöinkin tilattava määrä pitää olla yli 15kpl. Kumpaankin tuotteeseen lisätään 10€, mikäli
tilaaja ei ole yhdistyksen jäsen, siis ei-jäsen hinnat huppari 39€ ja mahd. 2€/tuote pientilauslisä + postituskulut ja t-paita 24€ ja mahd. 2€/tuote pientilauslisä + postituskulut
TILAUS
Sitovat tilaukset sähköpostitse osoitteeseen lazy429@gmail.com tai
slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com, aiheeksi ”jäsentuotetilaus”.
Viimeinen tilauspäivä on sunnuntai 8.11.2015.

UUSIA FI MUOTOVALIOTA
FI MVA
SNOWHITE COWBOYS CASPER
Sertit:
Raisio 16.8.2014 tuomari: Catherine Roney
Turku 24.1.2015 tuomari: Harri Lehkonen
Rauma 16.5.2015 tuomari: Calin Margineanu
Kasvattaja: Riikka Lahti
Omistaja: Grete Lise Klementtinen

FI MVA
TATRANKAUNOTTAREN AURELIA CASUSE
Sertit:
Harjavalta 9.5.2015 tuomari: Jadranka Smojve
Selimovic
Mynämäki 7.6.2015 tuomari: Rune Fagerström
Pori 1.8.2015 tuomari: Boris Spoljaric
Kasvattaja: Kirsi Leimu
Omistaja: Kirsi Leimu

FI MVA
TATRANKAUNOTTAREN ANASTAZIE
CASUSE
Sertit:
Nokia 23.8.2014 tuomari: Jari Laakso
Turku 28.3.2015 tuomari: Liliane DeRidder
Onghena
Raasepori 28.6.2015 tuomari: Rune Fagerström
Kasvattaja: Kirsi Leimu, Loimaa
Omistaja: Kirsi Leimu, Loimaa

PALJON ONNEA UUSILLE VALIOILLE !

HUOM !
Yhdistyksen uudet www-sivut on avattu kesäkuussa 2015.
Uudet sivut löytyvät osoitteesta www.slovakianpaimenkoirayhdistys.fi
Vanhat sivut poistuvat käytöstä viimeistään 5.10.2015
_________________________________________
Yhdistykselle on avattu myös oma sähköpostiosoite
Sähköpostia voitte laittaa osoitteeseen:
slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com
Laittakaa aihekenttään mitä asia koskee esim: Hallitus, Meidän Cuvac-lehti jne…
_________________________________________
Kalentereihin varatkaa vuodelle 2016 vapaata seuraaville päiville:
9-10.7.2016 Jaala, Kesäpäivät
8.10.2016 Jalostustarkastus (paikka avoin)

