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PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Tätä kirjoittaessa vuosi matkaa kohti loppuaan ja
marraskuun harmaus valtaa mielen. Takana on
kuitenkin monimuotoinen vuosi. Syyspäivää vietimme 3.10 Hämeenkoskella Jokelan kartanossa
vielä kirkkaassa syyssäässä myrsky-yön jälkeen.
Kiitos kaikille osallistuneille mukavasta päivästä!

Slovakianpaimenkoirayhdistyksellä on aihetta
juhlaan. Ensi vuonna tulee 50 vuotta siitä, kun ensimmäinen cuvac saapui Suomeen ja yhdistyksemme 40-vuotisjuhlavuosi on 2017. Välillä mietin näkeekö tämä yhdistys juhlavuottaan? Ei anneta tämän yhdistyksen olla jääkiekkokaukalo,
jonka laidoilla huudetaan tappelu, tappelu.

Edelleenkään en pysty ohittamaan sitä vahvaa
turhautumisen ja pettymyksen tunnetta, minkä
aikaan sai kaavamaisesti toistunut sekä kesäpäivien että syyspäivän jälkeen esiintynyt some-kirjoittelu. Tapahtumat itsessään olivat onnistuneita
(?), uskoisin niin, mutta miksi niiden positiivinen
merkitys yhdistykselle pitää pyrkiä pyyhkimään
pois epäluuloisuuden kylvämisellä? Syyskokous
valitsi yksimielisesti toimihenkilönsä. Äänestää ei
tarvinnut. Kokouksen päätöksillä mennään taas
vuosi etiäpäin. Syyskokousta ennen oli varattu aikaa keskusteluun yhdistyksen tulevaisuuden näkymistä. Olisi ollut suoraselkäistä purkaa siellä ja
nostaa keskusteluun eriävät mielipiteet ja vuosien myötä muhineet asetelmat ja kaunat! Mennään jo eteenpäin, käännetään sivua.

Säännöt kertovat slovakianpaimenkoirayhdistyksen keskeisen tarkoituksen: edistää slovakiancuvac -rodun jalostusta ja oikeaa kasvatustoimintaa sekä yhdistää rodun harrastajia, järjestää koulutustilaisuuksia, neuvontaa ja keskustelutilaisuuksia sekä näyttelyitä ja kokeita. Pidetään
nämä asiat mielessä yhdessä harrastaessamme!
Tarjotaan näille uskollisille paimenen koirille Hyvä
elämä meidän Ihmisten kanssa!
Vuosi 2016 olkoon Cuvacien Vuosi!

Tervetuloa uudet toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet mukaan toimintaan ja yhteistyöhön!
Tunnelmallista Joulunaikaa kaikille jäsenille; vihreiden havujen tuoksua, kirkkaan tähtitaivaan ääretöntä hiljaisuutta, lumen narinaa kenkien alla ja takkatulen rauhaisaa lämpöä!

Teija
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YHDISTYS TIEDOTTAA
JÄSENMAKSUT 2016
Maksetaan 30.3.2016 mennessä yhdistyksentilille:
tilinumero FI28 1085 3000 3173 62, saaja: Slovakianpaimenkoirayhdistys ry.
Maksaessasi käytä viitenumeroa 1106
Jäsenmaksut vuodelle 2016 on seuraavat:
Varsinainen jäsen 30€
Perheenjäsen 10€
Koirankasvattajien nettilinkkimaksu 15€
HUOM! ERILLISTÄ PANKKISIIRTOLOMAKETTA EI POSTITETA!
Jäsenmaksun maksaminen (huom! myös vanhat jäsenet)
Kun olet maksanut jäsenmaksun niin laita yhdistyksen jäsensihteerille sähköpostia jossa ilmenee seuraavat
tiedot:
 Varsinaisenjäsenen nimi
 ja myös nämä jos seuraavista olet maksanut:
 Perheenjäsen (nimi/nimet)
 Linkkimaksu
 Ilmoita viestissä myös, jos maksaja on eri kuin varsinainenjäsen, niin osaamme kohdistaa tulleen
maksun oikeaan ihmiseen.
 Voit myös päivittää 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.
Jäsensihteerin tavoittaa joko sähköpostilla tai puhelimitse:
Kirsi Leimu sähköposti: lazy429(a)gmail.com, p. 0400994987 vain torstaisin ja perjantaisin 18-20
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TERVEYSTUTKIMUSTUKI VUOSILLE 2015 JA 2016
Kesä –ja Syyskokouksissa päätettiin että vuosille 2015 ja 2016 Slovakianpaimenkoirayhdistys maksaa jäsenien cuvaceille terveystukea 30€/koira. Hallitus täsmensi maksuohjeita kokouksessaan 4.11.2015.
Terveystukea maksetaan seuraavasti sekä vuodelle 2015 että 2016:
● Koiran omistajan on oltava Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n jäsen (maksu maksettu myös edelliseltä
vuodelta)
● Koira ei ole aikaisemmin saanut tukea ko. terveystutkimuksiin ja terveystutkimustuen saa koiralle vain
kerran.(HUOM! Tämä ei koske yhdistyksen jo järjestämää (2013-2014) monimuotoisuuskartoitusprojektia
eikä tulevia erillisiä tutkimusprojekteja.)
●Tutkimustuki on kohdennettu seuraaviin tutkimuksiin:
- Lonkat+ kyynärät (viralliset)
- -Selkä (virallinen)
- -Silmät (virallinen)
- Kilpirauhastesti T4,TSH / näiden suhde.
- -MyDogDNA-testi monimuotoisuuden osalta
Tuen saanti edellytys on myös että koiran omistaja toimittaa:
- Jalostustoimikunnalle kilpirauhastestituloksen tai MyDogDNAsta monimuotoisuuden osalta tulokset.
- Muut viralliset tulokset jalostustoimikunta saa Kennelliiton KoiraNetistä.
Tulokset toimitetaan osoitteeseen: slovakianpaimenkoirayhdistys(a)gmail.com
Aihekenttään: Jalostustoimikunta.
Koiran omistajan tulee toimittaa täytettynä yhdistyksen kulukorvauskaavake, jonka liitteenä on kopio eläinlääkärikuitista, jossa tulee käydä ilmi mihin tutkimukseen koira on osallistunut.
Kaavake ja kuittikopio toimitetaan osoitteeseen: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com
Aihekenttään: Rahastonhoitaja
HUOM. VUODEN 2015 TERVEYTUTKIMUSTUKIHAKEMUS ON OLTAVA PERILLÄ VIIMEISTÄÄN 21.12.2015!

HALLITUS
Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 14.1.2016
KESÄPÄIVÄT 2016
Kesäpäivät vietetään 9-10.7.2016 Kestikartano Aurantolassa, Jaalassa.
Kesäpäivänäyttely on lauantaina 9.7.2016 ja kesäpäivänäyttelyssä tuomaroi Nina Janger.
KALENTERI 2016-2017
Yhdistyksellä on tarkoitus julkaista Cuvac aiheinen kalenteri ja tähän tarvitaan cuvac aiheisia valokuvia.
Kuvien toivotaan olevan mahdollisimman isoja ja tarkkoja. Lähettäessäsi kuvia mainitse kuvaaja.
Kaikista valokuvista valitaan 13 valokuvaa kalenteria varten, valitsijoina toimii Elena Ruskovaara ja Henna
Suihko.
Kuvia kalenteriin voi lähetellä yhdistyksen sähköpostiin slovakianpaimenkoirayhdistys(a)gmail.com helmikuun 2016 loppuun saakka.
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JÄSENSIHTEERILTÄ
Ensi vuoden jäsenmaksuasiat löytyvät toisaalta lehdestä. Näihin liittyen kuitenkin muutama asia kertauksen
vuoksi tässä mainittakoon.
Osoitteenmuutos. Ilmoita mahdollisesta osoitteenmuutoksestasi joko sähköpostilla tai kirjeellä
jäsensihteerille, yhdistys ei saa ajantasaisia osoitetietoja mistään muualta.

distyksen yhteiseen sähköpostiin slovakianpaimenkoirayhdistys(a)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.

Yhteystiedot. Jos käytössäsi on sähköposti, niin ilmoitathan sen halutessasi jäsensihteerille sähköpostilla. Tällöin saamme mahdollisesti jonkin tiedotteen tms. toimitettua nopeasti. Mitään mainoksia ei teille ala tulvimaan.

Tällä hetkellä paras keino tavoittaa kaikissa asioissa jäsensihteeri on sähköposti, johon pyrin
vastaamaan viimeistään muutaman päivän viiveellä. Vahinko ei saavu kello kaulassa, kuten sanonta kuuluu, joten vietän nyt pitkäkestoista toipilas/kuntoutusaikaa, joten puhelimella tavoittaminen on hankalaa.

Jäsenlistan julkaisusta lehdessä on myös ollut keskustelua, tähän tarvitaan jokaiselta jäseneltä
lupa omien tietojen julkaisuun kirjallisesti, siis
sähköpostilla tai kirjeenä. Listasta kävisi ilmi jäsenen nimi ja paikkakunta, sekä jäsenen niin halutessa, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite ja
jatkossa kenties myös koirien nimet, mikäli painotila lehdessä antaa myöden. Seuraavan kerran
lista on numerossa 2/2016 ja tästä eteenpäin aina
numerossa 2. jokaisena vuonna. Julkaisuluvan
voitte helpoiten halutessanne ilmoittaa jäsensihteerille sähköpostitse lazy429(a)gmail.com tai yh-

Hallitus päätti kokouksessaan, että jatkossa lehdessä julkaistaan niiden kasvattajien yhteystiedot, jotka ovat maksaneet yhdistyksen kotisivuille
linkkimaksun. Lista julkaistaan kennelnimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
Runsaslumista talvea odotellessa, Kirsi

Jäsenten yhteystietoja:
Paakala Virpi, Savero, 0400 341270, virpipaakala@gmail.com
Mikkola Virve, Porvoo, 040 5034302, mikkolavirve@gmail.com
Marttila Visa, Karigasniemi, 0400 515951, visamarttila@gmail.com

Kasvattajien yhteystietoja:
KENNEL HALTIAVUOREN, Virve Mikkola, 040 503 4302 email. mikkolavirve@gmail.com
KENNEL JÄÄLINNAN, Inga Pyykkö, 041 543 9512 email. ingapyykko@gmail.com
KENNEL KALLIOVAARAN, Raija Aarnikoivu, 050 547 5639 email. raija.aarnikoivu@gmail.com
KENNEL LUMIPUUN, Satu Ketonen, 040 831 5028 email. lumipuun@gmail.com
KENNEL SNOWHITE COWBOYS, Riikka Lahti, 045 110 1228 email. snowwhite_cowboys@hotmail.com
KENNEL TATRANKAUNOTTAREN, Kirsi Leimu, 0400 994 987 email. tatrankaunottaren@gmail.com
KENNEL ZATRAVIN, Pia Söderholm, 0400 803 979 email. pia.soderholm@gmail.com
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SLOVAKIANCUVACIEN MyDogDNAMONIMUOTOISUUSKARTOITUKSEN VAIHEITA
2012
Vuoden 2012 loppupuolella
Slovakianpaimenkoirayhdistyksen
jalostustoimikunnassa virisi kiinnostus lähteä
kartoittamaan slovakiancuvac-rodun geneettistä
monimuotoisuutta tuolloin käytössä olleella DLAtestillä. Jalostustoimikunnan ajatuksena oli pyrkiä
innostamaan mahdollisimman monia cuvacin
omistajia testauttamaan koiransa.
Jalostustoimikunta ehdotti projektia vuoden 2012
hallitukselle, joka kokouksessaan päätti

yksimielisesti näyttää projektille vihreää valoa.
Hallitus päätti, että vuosi 2013 olisi
monimuotoisuuskartoituksen teemavuosi, jolloin
kerättäisiin varoja koirien
monimuotoisuustestausten tukemiseen
järjestämällä tapahtumia sekä myymällä cuvacaiheisia tuotteita.
Monimuotoisuuskartoitusprojektin
vastuuhenkilöiksi valittiin Satu Ketonen ja Kirsi
Leimu sekä kirjanpidon vastaavaksi Tiina Brunell.

2013
Vuonna 2013 jalostustoimikunta ja hallitus
alkoivat innolla kerätä varoja projektin hyväksi.
Myynnissä oli cuvac-aiheista reppua, lippistä,
kaulahuivia ja pipoa sekä yhdistyksen jäsenille
järjestetyn valokuvakilpailun kautta saaduista
valokuvista teetettyä seinäkalenteria vuodelle
2014. Keväällä yhdistyksen väki talkoili projektin
hyväksi Lahdessa pidetyssä match show:ssa ja
kesäpäivillä Keuruulla varoja kerrytettiin
järjestämällä iltanuotiolle huutokauppa.
Myyntituotteiden ja tapahtumien mainostaminen
tarjosivat samalla hyvän mahdollisuuden jakaa
tietoa alkaneesta
monimuotoisuuskartoitusprojektista kertomalla
mihin tarkoitukseen tuotteista ja tapahtumista
saatu tuotto tultaisiin käyttämään.

Syyspäivillä 2013 Haminassa
Monimuotoisuuskartoitusprojekti oli esillä
monellakin tapaa. Varojen keruuta jatkettiin
arpajaisten ja puffetin tuotolla ja MyDogDNAesitteitä oli jaossa. Paikalla oli myös Genoscoperin
edustaja pitämässä syyspäiväväelle
informatiivisen luennon koirien genetiikasta,
geneettisestä monimuotoisuudesta sekä
MyDogDNA-testauksesta sekä vastaamassa
projektin tiimoilta heränneisiin kysymyksiin.
Projektin toteuttamisen kannalta syyspäivien
tärkein anti oli kuitenkin yhdistyksen
sääntömääräinen syyskokous 2013, jossa lyötiin
lukkoon projektin toteuttaminen sekä siihen
liittyvät yksityiskohdat. Syyskokous 2013 päätti,
että yhdistys solmii sponsorointisopimuksen
Genoscoperin kanssa. Kokous päätti niin ikään,
että Slovakianpaimenkoirayhdistys tukee
testattuja koiria 1000 eurolla, kuitenkin niin, että
yksittäisen koiran tuki on enintään 30€. Vuoden
2013 aikana monimuotoisuuskartoitus-projektia
varten tapahtumilla ja myyntituotteilla kerätyt
varat päätettiin jakaa tämän, enintään 30€
suuruisen, koirakohtaisen tuen lisäksi
kokonaisuudessaan tasan niiden koirien kesken,
jotka on MyDogDNA-testattu vuosien 2013-2014
aikana. Kokous päätti myös tuen maksamisen
päättymisestä projektin loppumisen myötä, tuen
maksamisen ehdoista sekä maksamisen
ajankohdasta.

Vuoden 2013 alkupuolella DLA-testejä tehnyt
Genoscoper alkoi tiedottaa uudesta tulevasta
testistään ”MyDogDNA-passista”, jonka he
lanseeraisivat kesän 2013 korvilla. Genoscoper
järjesti eri puolilla Suomea infotilaisuuksia,
jollaiseen projektin vastuuhenkilötkin
osallistuivat. Tätä uutta, DLA-testiä korvaavaa
testaustapaa alettiin niin yhdistyksemme
jalostustoimikunnassa kuin hallituksessa pohtia
vaihtoehtona perinteiselle DLA-testaukselle.
MyDogDNA-testiin siirtyminen vahvistui lopulta
siitäkin syystä, että Genoscoper lakkautti uuden
testinsä myötä kokonaan DLA-testien myynnin.
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2014
Vuosi 2014 oli projektin kannalta ennen kaikkea
aktiivisen mainostamisen aikaa. Niin Meidän
Cuvac-lehdissä kuin yhdistyksen nettisivuilla sekä
yhdistyksen tapahtumissa jaetuilla esitteillä
pyrittiin tuomaan projektia yhdistyksen jäsenistön
tietoisuuteen ja kannustamaan mahdollisimman
monia cuvacin omistajia mukaan silläkin
porkkanalla, että yhdistys oli päättänyt tukea
testaukseen osallistuvia tuntuvalla rahasummalla.
Suurimmaksi esteeksi projektiin osallistumiselle
kun arvioimme jo aivan projektin alkumetreillä
testauksen melko korkean hinnan.

vaikka toki vielä isompaa osallistujajoukkoa
toivoimme. Vasta 30 testatun koiran tullessa
täyteen Genoscoper pystyy antamaan rodun
monimuotoisuudesta laajemman analyysin.
Ilahduttavasti cuvacien määrä Genoscoperin
tietokannassa on kasvanut projektivuosien
päätyttyäkin. Ei ole kyse kuin muutamasta vielä
mukaan lähtevästä koirasta ja 30 koiran raja on
rikki. Mukavaa on sekin, että testin alun perin
korkea hinta on vuosien myötä hilautunut
alhaisemmaksi. Kannustamme siis edelleen
cuvacin omistajia ja kasvattajia mukaan
kartuttamaan tietoa rotumme geneettisestä
monimuotoisuudesta ja samalla luonnollisesta
siitä omasta koirayksilöstään.

Projektin aikana, vuoden 2014 loppuun mennessä
testattiin lopulta 23 koiraa, mikä oli näinkin
vähälukuiseksi roduksi ihan kohtuullinen määrä,

2015
Kesäpäivien 2013 huutokaupan tuotto, projektin
myyntituotot 2013 ja 2014 tammikuussa sekä
monimuotoisuus-teemaisen match show:n
myynneistä kertyi summaksi 1638,50€.
Vastaavasti kuluja projektissa syntyi 795,70€,
joten projektissa kerätty rahamäärä oli kulujen
jälkeen 842,80€. Lisäksi Genoscoper maksoi tukea
yhdistykselle 20€, joka syyskokouksen 2013
päätöksen mukaisesti jää yhdistyksen käyttöön.
Tammikuun lopussa 2015 maksettiin MyDogDNAprojektiin osallistuneille 23 koirille tukea
66€/koira, josta 30€/koira syyskokouksen 2013

päätöksen mukaisesti ja loput 36€ erikseen
projektiin kerätyistä tuotoista samaisen
kokouksen päätöksen mukaisesti. Lisäksi projektin
ulkopuolella on testattu muutama koira, joille ei
luonnollisestikaan tukea ole maksettu. Alaspäin
tehdyn pyöristyksen jälkeen tuosta kerätystä
tuotosta jäi yhdistyksen käyttöön 14,80€.
Ilahduttavaa testatuissa koirissa on se, että peräti
kuuden suomalaisen eri Kennelin kasvatteja on
joukossa, joiden lisäksi on testattu 5 eri
kenneleistä lähtöisin olevaa tuontikoiraa.

Apollo od Certova kopytka
Augenzahn Max
Cassia Katcina zahrada
Celine Bratronske stestí
Jäälinnan Meren Kaunotar
Jäälinnan Valkea Onni
Kalliovaaran Ulan Princ
Lumipuun Adalmiina
Lumipuun Estilda
Tatrankaunottaren Alyzia Casuse
Tatrankaunottaren Anastazie Casuse
Tatrankaunottaren Aurelia Casuse

Augenzahn Matyas
Borderlove White Sapphire
Casus Onyx Mark
Jäälinnan Kuun Haltiatar
Jäälinnan Meren Lumo
Jäälinnan Valkea Unelma
Kalliovaaran Zeus Princ
Lumipuun Amandaalia
Maja Orlicky talisman
Tatrankaunottaren Anabelyz Casuse
Tatrankaunottaren Atara Casuse

Kaikkiaan tällä hetkellä tutkittuja koiria on 27 yksilöä, joista projektin ulkopuolisina julkaisulupa on
saatu koirista:
Champion Biely lev
Jäälinnan Valkea Toivo
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YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY
FÖRENINGEN SLOVAKISKA VALLHUNDAR RF

PÖYTÄKIRJA

Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous
Aika: Lauantaina 3.10.2015 klo 14.00
Paikka: Jokelan Kartano, Pihlajamäentie 23, 16800 Hämeenkoski
Läsnä: Teija Riukka, Timo Lehesniemi, Elena Ruskovaara, Kaarina Rajala, Lasse Rajala, Henna Suihko,
Carita Kilpi, Inga Pyykkö, Timo Pyykkö, Raija Aarnikoivu, Kirsi Leimu, Kari Leimu, Ritva Piskunen, Virve
Mikkola, Mirva Ekström, Sari Koivuvuori, Riikka Lahti ja Virpi Paakala
Valtakirjalla edustettuina: Tuomo Pajari, Riitta Pajari, Eija Hjelt, Timo Hjelt, Seija Juselius, Päivi Långsjö, Visa Marttila, Timo Räisänen ja Sari Saarinen
ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus Slovakianpaimenkoirayhdistyksen puheenjohtaja Teija Riukka avasi syyskokouksen klo 14.15
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus Todettiin että kaikki paikalla olijat ja valtakirjalla edus-

tetut ovat Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n jäseniä ja kaikki läsnäolijat ja valtakirjalla edustetut
ovat täten äänivaltaisia.
3. Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Teija Riukka. Ko-

kouksen sihteeriksi valittiin yksimielisesti Inga Pyykkö. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Kaarina Rajala ja Lasse Rajala.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty jäsenille Meidän Cuvac leh-

dessä nro 3/15 joka ilmestyi 7.9.2015. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
6. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi Slovakianpaimenkoirayh-

distys ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 valittiin yksimielisesti Teija Riukka.
7. Hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle Hallituk-

sen jäseniksi seuraavaksi kaksivuotiskaudelle 2016-2017 valittiin yksimielisesti Virpi Paakala ja Inga
Pyykkö. Hallituksen vara-jäseniksi vuodelle 2016 valittiin yksimielisesti Sari Koivuvuori ja Henna
Suihko.
8. Rahastonhoitajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n

rahastonhoitajaksi vuodelle 2016 valittiin Mirva Ekström.
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9. Kahden toiminnantarkastajan sekä heidän varamiestensä valitseminen Slovakianpaimenkoirayh-

distyksen toiminnantarkastajiksi vuodelle 2016 valittiin Kaarina Rajala ja Lasse Rajala ja heidän varamiehikseen Virve Mikkola ja Timo Lehesniemi.
10. Jalostustoimikunnan täydentäminen Slovakianpaimenkoirayhdistys ry jalostustoimikuntaan kau-

delle 2016-2018 valittiin yksimielisesti Inga Pyykkö.
11. Hallituksen seuraavan vuoden työ- ja toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen hyväk-

syminen Hallituksen ehdotus vuoden työ-ja toimintasuunnitelmaksi käytiin puheenjohtaja Teija Riukan toimesta läpi. Muutokset on tehty suoraan Työ- ja toiminta suunnitelmaan vuodelle 2016. Katso
liite. Hallituksen ehdotus talousarvioksi vuodella 2016 hyväksyttiin ilman muutoksia.
12. Seuraavan vuoden jäsen- sekä liittymismaksujen määrääminen Hallitus esitti kokoukselle vuo-

den 2016 jäsenmaksuiksi 27€/varsinainenjäsen ja 5€/perheenjäsen. Kokous päätti yksimielisesti että
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n jäsenmaksut ovat vuonna 2016 seuraavat: Varsinainenjäsen 30€
ja perheenjäsen 10€
13. Terveystutkimustuki vuodelle 2016 Slovakianpaimenkoirayhdistys ry maksaa terveystutkimustu-

kea jäsentensä slovakiancuvaseille vuonna 2016 30€/koira. Terveystutkimustuesta äänestettiin ja
päätös syntyi äänin Kyllä 19 ääntä ja Ei 7 ääntä. Terveysrahaston perustaminen Slovakiancuvaceille
Terveysrahaston perustaminen siirrettiin kesäkokoukseen 2016, käytännön asioiden selvittämisen
vuoksi.
14. Kokousedustajien valinta Suomen Seurakoira ry (SSKY) yleiskokouksiin vuodelle 2016 Slovakian-

paimenkoirayhdistys ry:n kokousedustajat vuonna 2016 Suomen Seurakoirayhdistys ry yleiskokouksiin ovat Teija Riukka ja Ritva Piskunen.
15. Kulu-ja kilometrikorvauksien maksaminen toimihenkilöille vuodelle 2016 Slovakianpaimenkoi-

rayhdistys ry ei maksa kulu-ja kilometrikorvauksia vuonna 2016 yhdistyksen toimihenkilöille.
16. Muut mahdolliset asiat Ei muita esille tulevia asioita
17. Kokouksen päättäminen Kokouksen puheenjohtaja Teija Riukka päätti kokouksen klo 16.04

Puheenjohtaja Teija Riukka
Pöytäkirjantarkastajat: Kaarina Rajala, Lasse Rajala

Sihteeri Inga Pyykkö

Liitteet: Esityslista, osallistujalista, työ-jatoimintasuunnitelma, talousarvio ja kokouskutsu
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYSFÖRENINGEN SLOVAKISKA VALLHUNDAR R.Y.

Liite

TYÖ- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016
Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa. Kokoukset toteutetaan pääsääntöisesti skypellä/puhelimitse tai
sähköpostilla.
Julkaistaan yhdistyksen lehteä, Meidän Cuvac, 2-4 numeroa.
Järjestetään Kesäpäivät 2016 Jaalassa, Kestikartano Aurantolassa 9 – 10.7.2016 jonka yhteydessä
pidetään rodun epävirallinen kesäpäivänäyttely tuomarina kesäpäivänäyttelyssä toimii Nina
Janger.
Kesäpäivätoimikunta: Virpi Paakala, Marika Asunmaa, Raija Aarnikoivu ja Sari Koivuvuori.
Järjestetään Syystapaaminen 8.10.2016
Pidetään sääntömääräiset kokoukset:
- Kesäkokous Kesäpäivien yhteydessä
- Syyskokous Syystapaamisen yhteydessä
Järjestetään Omistajapäivä maaliskuussa 2016
Omistajapäivätyöryhmä: Virve Mikkola, Virpi Paakala, Ritva Piskunen ja Sari Koivuvuori
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry. on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä.
-Suomen Kennelliitto
-Suomen Seurakoirayhdistys ry
-Salpausselän Kennelpiiri
Ylläpidetään jäsenrekisteriä.
Pidetään yhteyttä ulkomaisiin alan harrastajiin, erityisesti rodun kotimaahan Slovakiaan.
Ylläpidetään ja täydennetään yhdistyksen www-sivuja. WWW sivut: Inga Pyykkö Facebook sivu
ylläpitäjät: Timo Lehesniemi, Teija Riukka, Carita Kilpi ja Kirsi Leimu
Pyritään järjestämään Match Show keväällä.
Cuvac aiheisia myyntituotteita 1x vuodessa.
Jalostustoimikunta:
Kokoontuu 2-4 kertaa skypellä. Jalostustoimikunta aloittaa JTO:n ja PEVISA:n työstämisen.
Jatketaan Terveys- ja Kasvattajakyselyn ylläpitämistä.
Jalostustarkastus 8.10.2016 Jaetaan jalostustietoutta sekä pidetään yhteyttä rotumme tuomareihin sekä autamme tarvittaessa rotujärjestöä (SSKY) rodun ulkomuototuomarikoulutuksessa.
Monimuotoisuuskartoituksen seuranta.
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Syyspäivän yhteydessä järjestettiin Elenan tuomaroima Match show, johon osallistuneet cuvacit
saivat samalla harjoitusta kehäkäyttäytymisestä. Voittajat olivat Snowhite Cowboys Casper, om
Grete Lise Klemettinen ja Snowhite Cowboys Beeta, om. Riikka Lahti.
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CUVAC-MALJA 2015-2016
1 Kalliovaaran Bebeta Princova 52,8p. (9)

2. Celine Bratronske Stesti 18p. (4)

3 Snowhite Cowboys Beeta 13,2p. (1)

4 Kalliovaaran Ulan Princ 10,8p. (1)

5 Snowhite Cowboys Champion 9,6p. (1)

5 Lumipuun Estilda 9,6p. (1)

6 Snowhite Cowboys Casper 8,4p. (1)

6 Kalliovaaran Ålga Princova 8,4p. (1)

7 Haltiavuoren Fatra-Macha 8p (2)

8 Kalliovaaran Älinä Princova 7p. (1)

8 Kalliovaaran Ängel Princova 7p. (1)

8 Tatrankaunottaren Alyzia Casuse 7p (1)

9 Kalliovaaran Agosta Princova 6p (1)

9 Kalliovaaran Zippo Princ 6p. (1)

9 Lumipuun Adalmiina 6p (1)

9 Horacio Orlicky Talisman 6p (1)

9 Lumipuun Aukusti 6p. (1)

9 Tatrankaunottaren Atara Casuse 6p (1)

9 Tatrankaunottaren Aurelia Casuse 6p (1) 10 Maja Orlicky Talisman 4p. (1)

Taitaakin jo nyt valmistautua maljaan. Kuva: Virve Mikkola.
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PIENESTÄ PONNISTAN – SUUREKSI KASVAN
VIRVE MIKKOLA, juttu ja kuvat

Laadukas narttukoira on kaiken kasvatustoiminnan perusta! Kantanarttua hain useita vuosia ja löytöni oli Alla von der Stockacher Halde
”Halla” Saksasta. Halla oli minun mielestäni
täydellinen! Terve, aktiivinen ja topakka narttu,
jonka hoidossa sekä Hallan omat että tyttären
sekä tyttärentyttären pennut saivat huolellisen
hoidon ja kasvatuksen. Narttulinjaani jatkaa
nyt ”Elsa” Ealaskas, joka on sopiva sekoitus Hallan topakkuutta sekä Bieggan ja Chiran lempeää pennunhoivaa.

vuorokaudessa puhtaat vuodevaatteet. Jo pikkupennulle on tärkeää päästä ryömimään. Karvaisella alustalla möngerretään jo ennen kävelemään oppimista. Pennuista tulee jänteviä
ryömijöitä ja kiipeilijöitä muutaman päivän
ikäisinä. Pentulaatikossa on erilaisia pehmoleluja, joiden alle voi kaivautua ja nauttia piilopaikasta, jos emon kainalo tuntuu liian lämpöiseltä.
Emon hoivaominaisuuksia pidän tärkeänä. Astutuksen toivon ja haluan sujuvan ilman ihmisen toimenpiteitä. Keinosiemennystä en pidä
sopivana, jos emä/uros ei ole osoittanut pystyvänsä astutukseen/tiinehtymiseen. Sijoitusnartulla on helposti ongelmia maidontuotannossa.
Kasvattajan koti ei ole se ”oikea” koti, laumakaan ei ole oma. Syntyy helposti stressiä, jota
en toivoisi nartulle ja sen pennuille tuottavani!

Elsan kantoajan pyrin rauhoittamaan. Haku- ja
tottisharjoitukset rajoittuivat kotipihalla touhuamiseen. Vältin ylimääräistä stressiä ja samoin toimi myös Elsa. Jo pari viikkoa astutuksesta Elsa rauhoitti omaa liikkumistaan selvästi.

Neljännellä viikolla pentueeni muuttavat pentuhuoneeseen, joka on avoimessa yhteydessä
oleskelutiloihimme. Pentuhuoneen lattia on
mattojen peitossa. Huoneessa on erilaisia alustoja (kumimattoja, muoviritilöitä, metallia),
monenlaista putkenpätkää ja leikkikalua. Silmät työstävät näköaistimuksia ja korvat kuulevat ääniä. Pallomeri vaikuttaa hetken jännittävältä. Leluja voi jo kiskoa ja painia pentukaverin
kanssa.

Elsaa naurattavat helpot synnyttämiset.

Viimeistään viidennellä viikolla aloitamme ulkoilun. Piha-alueella on korkeuseroja, tunneleita, kivimuuri, puita ja pensaita. Pennut saavat uusia ääniärsykkeitä, paljon uutta tutkittavaa. Aivot kehittyvät nopeasti ja liikkuminen on
sujuvaa. Uni- ja valverytmi on muotoutunut.
Pissa- ja kakkapaikat löytyneet. Yöt pennut
nukkuvat pentuhuoneessa. Äiti Elsa valvoo tarkasti pentujen touhut piha-alueella ja pentuhuoneessa. Pennun kimeä kiljaisu saa äidin nopeasti
paikalle.
Tutustuminen
muihin
laumamme koiriin on aloitettu neliviikkoisena.

Synnytystä ennakoi edellisen yön hetkellinen
huokailu. Seuraavana päivänä synnytys käynnistyi. Pennut syntyivät vajaan tunnin välein.
Pikkuiset olivat erittäin aktiivisia. Nisille oli kova
kiire välittömästi synnytyskanavasta pääsyn jälkeen. Nälkä oli kova ja onneksi myös maitoa
riitti.
Ensimmäiset kolme viikkoa pentueeni oleskelevat makuuhuoneessani olevassa pentulaatikossa. Pentulaatikkoon vaihdan kaksi kertaa
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Sisällä koiramme saavat haistella pentuja,
mutta ulkona on tiukempi kuri. Äiti määrää tahdin lähestymisille.

syö laadukasta lihaa, kanaa luineen, vihannekseja, yrttejä, öljyä, raakamaitoa. Pentujen lisäruokinta alkaa jauhelihapalleroilla ja jatkuu
raakamaitoseoksella. Kanansiipien nakertelu
käy työstä terävillä maitohampailla. Kanansiivistä jo taistellaan pentusisarusten kanssa.
Herkkua! Ruuan määrä lisääntyy iän myötä.
Muutokset ruokavaliossa teen vähitellen. Penturipuli on pahasta – ravintoaineet tarvitaan
kasvuun ja luuston kehitykseen. Kokemuksen
myötä olen entistä tarkempi: pesukone pyörii
ja ruoka täyttää ihmisravinnon vaatimukset ensimmäiset viisi viikkoa. Vähitellen tapahtuu
siirtyminen varsinaiseen penturuokaan, jota
pennut syövät myös ensimmäiset viikot uusissa
kodeissaan.

Ihmiskontaktit ovat pennulle tärkeitä! Kannamme pennut ulos ja sisään. Sylissä ollaan
aina iltasella vuorottain. Pusuja saamme kaikki.
Ihmisen ääni houkuttaa pennut välittömästi
hereille ja lähellemme. Sosiaalisuus kasvaa jo
pentuaikana ja halu olla ihmisen lähellä. Läheinen kontakti ihmiseen ja emään luo vahvan perustan luottavaiselle koiralle tulevaisuudessa.
Ensimmäiset autoilut eivät pikkukoiria hätkäyttäneet. Maisemia katseltiin ja sitten nukahdettiin . Rankkaa se oli! Tutustuminen ranskis Monaan sujui hyvin. Vähän koetettiin jalasta kiskoa. Ylhäisyytensä Mona ei meistä paljoa välittänyt. Elsalle Monan käynti sopi hyvin! Omat
valkoiset laumanjäsenet tuntuvat melkein vaarallisemmalta äidin mielestä. Urokset Costi ja
Ewok vaikuttavat hiukan huolestuneilta pentujen lähestyessä, mitähän Elsa sanoo? Ealaskas
haluaisi leikkiä pentujensa kanssa ja ihmettelee, kun pennut eivät ole yhtä innokkaita heittelemään leikkikaluja. Saipahan mamma houkuteltua hämmentyneet pentunsa leikkiin. Olohuoneen sohvan alle oli hyvä piiloutua touhukasta äitiä ja suojella saalisleikkikalujaan.
Puremisenesto täytyy harjoitella. Emä on välittömästi paikalla, jos pennut pyytävät kiljumalla
apua. Ei ihmistäkään pidä purra. Olemme ohutnahkaisia myös ihan fyysisesti. Pureminen terävillä hampailla tekee kipeää ja silloin on hyvä
kiljaista, että pentu tietää satuttaneensa ihmistä. Nyt viisiviikkoisena pennut saavat ensimmäistä kertaa kanansiipiä. Nyt on harjoiteltava purunestoa, muuten tekee kipeää! Kalustossa on jo nyt melkoinen voima!

”On aika nousta!”
Pentujen luovutuksen haluaisin tapahtuvan
kymmenennellä viikolla. Ensimmäinen pelkokausi on työstettu turvallisissa, tutuissa olosuhteissa omassa laumassa. Olemme käyneet
”maailmalla” sekä emän että pentueen kanssa.
Olemme reippaita, iloisia koiria, jotka tekevät
tarpeensa ulos tai sisällä paperille. Matka kohti
uusia seikkailuja oman perheen kanssa voi alkaa – odotamme uusia kokemuksia turvallisissa
olosuhteissa rakastavassa kodissa!

Panostan pentueiden sekä nartun ravintoon.
Me syömme tuoretta lihaa, vihanneksia tykötarpeineen. Penturuokailusta vastaa emä, joka

Seuraavan sivun pentukuvat ovat Kennel Haltijavuoren tänä syksynä syntyneitä pentuja.
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ELÄMÄÄ CUVACIN KANSSA
Seija Juselius, juttu ja kuvat

Yhdistyksen facebook-sivuilla näkyi toive vinkeistä nuoren koiran kanssa yhteistyöstä, tässä joitakin tärkeitä vinkkejä uusille omistajille. Ensinnäkin täytyy koko ajan muistaa se, että vaikka cuvacit
vaikuttavat paksupäisiltä otuksilta, niin näiden sielu on äärimmäisen herkkä, joten näiden kohtelussa täytyy aina pitää mielessä se, että omistajan täytyy ansaita koiran luottamus ja pysyä rauhallisena tapahtuu mitä tahansa.

Kuvissa seikkailevat Seijat koirat Max ja Robin.

1)

sileikeistä, niin turha on tarjota sille narttua että hoidapa homma, silloin uros sanookin että hoidapa homma ihan itse.

Tärkeät kirjat
Jos et ole vielä lukenut kirjoja Laumanvartijakoirat, Kaisa Hilska ja Rauhoittavat signaalit, Turid Rugaas, niin aloita heti niistä.
Ne kaksi kirjaa täytyy lukea AJATUKSELLA
ja niitä täytyy pitää aina käden ulottuvilla
koiran kasvaessa ja kehittyessä.

2)

3)

Luoksetuleminen
Luoksetuleminen on tärkein asia. Sen täytyy olla aina koiralle mukavaa ja palkitsevaa oli hetkeä aikaisemmin tehty ihan
mitä vain. Näiden suuri herkkyys aiheuttaa
sen, että omistajan on painettava mieleensä se, että jos et pysty kieltämään koiraa juuri sillä hetkellä kun koira tekee jotain kiellettyä, niin muutaman sekunnin
kuluttua et voi enää kyseisestä asiasta sanoa yhtään mitään. Näillä on tapana irti
ollessaan mennä hajujen mukaan ja nämä
käyttävät paljon aikaa nuuskimiseen, siinä
joskus unohtuu missä se omistaja nyt onkaan. Kun kutsut, niin parhaan tuloksen
saavutat lempeällä ja ystävällisellä äänellä. Jos se ei tehoa niin muuta ääntä

Uros, tuleva jalostuskoira
Uros koheltaa narttujen ja narttujen hajujen perässä: tästä koira täytyy pitää hallinnassa äärimmäisen rauhallisesti ja ystävällisesti muistaen koko ajan se, että jos
urosta myöhemmin halutaan käyttää jalostukseen, niin sillä ei saa olla ainuttakaan kielteistä kokemusta tästä asiasta.
Nämä kaverit ovat niin herkkiä, että jos
urosta on jossain vaiheessa kielletty sek-
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vielä ’kukkaisemmaksi’, ja kun koira tulee
niin aina runsas palkka! Tavallisilla koirilla
voi tehota äänen muuttaminen käskeväksi, mutta cuvaceilla tulos sillä tavalla on
tasan päinvastainen. Nämä eivät koskaan
tule luokse jos olet käskevä, vihainen tai
hermostunut, siihen nämä ovat aivan liian
viisaita!
4)

6)

Vieraiden koirien kanssa sosiaalistaminen
pennusta lähtien on erittäin tärkeää. Jokaisella koiralla pitäisi olla mahdollisuus
usein leikkiä vieraiden koirien kanssa.
Nämä ovat hyvin sosiaalisia ja jos koira on
pennusta saakka saanut nähdä erilaisia
koiria niin kohtaamiset sujuvat ystävällisesti. Nuori koira täytyy saada suojeltua
niin, ettei se joudu tappeluun eikä saa
huonoja kokemuksia. Koira, joka on sosiaalinen eikä ole koskaan joutunut tappelemaan, ei itse haasta riitaa, edes samaa sukupuolta olevien kanssa.

Rauhoittavat signaalit
Opettele ymmärtämään rauhoittavat signaalit ja käyttämään niitä kommunikoinnissa koiran kanssa. Nämä ovat eläneet
laumassa kautta vuosituhansien, joten
kommunikointi on äärimmäisen pitkälle
kehittynyttä. Kun haluat rauhoittaa koiraa, haukottele. Kun koira haluaa rauhoittaa omistajaansa (esim. luoksetulotilanteessa jossa omistaja hermostuu), niin
cuvac keskittyy nuuskimaan pusikkoa kauempana ja uros nostaa jalkaa. Koira sanoo:
rauhoitu, niin tulen.

5)

Vieraat koirat

Joskus tulee eteen nopeita tilanteita jossa
vieras koira ryntää rähisten eteen. Näistä
selviää parhaiten kun omistaja pysyy rauhallisena ja antaa koiralle rauhoittavan
signaalin haukottelemalla. Cuvac on sen
verran kookas ja voimakas, että ainakaan
minulle ei ole ikinä käynyt niin että vieras
koira olisi halunnut ottaa näiltä selkäsaunan.

Urosten karkaaminen narttujen
perään

Tähän liittyen kerron tapauksen kun lenkillä eteemme tuli irrallaan suuri lihaksikas
boxeri/labradoriuros Aleksi rähisten.
Yleensä vieras koira ei tule aivan nenään
saakka, mutta tämä tuli. Robin ja Max
nuuskivat sitä rauhallisesti häntää heiluttaen ja minä seisoin paikallani ja olin niin
tyyni kuin ikinä pystyin olemaan, taisin
unohtaa haukotella kun tosiaankin pelotti
miten käy. Aleksi, joka oli tappelunhaluinen, kuitenkin mietti asiaa koska siinä nenät vastakkain se tajusi, että noitahan sattuu olemaan kaksi joten tässä voi käydä itselle huonosti. Odottelin rauhassa että
omistaja saapui paikalle ja samalla kun
hän otti Aleksia pannasta kiinni, vedin
omat koirat kauemmas, koska heti kun se
oli kiinni, se teki valehyökkäyksen kohti,
mutta me olimme jo metrien päässä.

Uroksilla on tapana lähteä juoksuaikaisten
narttujen hajujen perään, jotkut lähtevät
koko kiima-ajan ajan, jotkut vain tärppipäivinä. Tässä omistajaa auttaa jos tuntee
naapuruston narttukoirat, silloin on helpompi hakea kaveri heti kotiin. Täytyy
muistaa edellä mainittu kehuminen kun
koira juoksee autoon kutsuttaessa!
Vaikka kuinka suututtaisi kun taas kävelylenkki vaihtuikin koiran hakemiseksi autolla, niin ei auta muu kuin kehua ja palkita
luoksetulosta. Jos yhdenkin kerran oma
hermo pettää ja tulee koiraa moitittua
siitä kun se 10 minuuttia sitten karkasi,
niin eipä tarvitse luulla että koira toista
kertaa tulee kutsusta luoksesi!
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Toki joskus sattuu kommelluksia jokaiselle
koiranomistajalle. Kerran koirani olivat
kiinnostuneita vastaantulevasta pyörälenkillä olevasta ajokoirasta, ja kun pidin flexit liian lyhyellä niin löysin itseni mahallaan ojasta, jolloin pyöräilijä pysäytti ja
kääntyi kysymään sattuiko minua. Robin ja
Max huomasivat että nyt se pysähtyi joten

ne jatkoivat saman tien kohti koiraa ja
koska olin maassa flexit solmussa niin ehdin vain huutaa hänelle, että ei hätää,
nämä haluavat vain nuuhkaista. Pojat rauhoittuivat heti kun saivat nuuhkaista ajokoiratyttöä ja minäkin kömmin pois ojasta
sanoen itselleni että kylläpä minulla on hyvin koulutetut koirat hienosti hanskassa!
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PELASTETAAN PEKKO
Visa Marttila, juttu ja kuvat

Temen ja Marinan valtakunta 2009 – 2015, Alavus, Tuuri – Korpinen.

Kotini on täällä kaukana korvessa, paikan nimikin
on Korpinen. Lähin vakituinen naapuri asuu kahden kilometrin päässä. Niinpä täällä ei paljoa kulkijoita ole; joskus joku metsästäjä liikkuu lähistöllä beagleiensä kanssa tai metsäammattilainen
työnsä perässä ja muutama marjastaja ja sienestäjä syksyisin. Karhujakin on, mutta eipä niistä näköhavaintoja ole.

Toisinaan Pekko lähtee tutustumisreissulle. Mielellään se ilmaisee itseään tuossa pihatieni varrella metsikön puolella. Se tietää ovatko koirani
vapaana. Hurjasti haukkuen Teme ja Marina juoksevat tunkeilijaa vastaan, pysähtyvät avonaisen
portin kohdalle, ja Pekko perääntyy kauemmaksi.
Mutta Pekko tietää myös, mikäli koirani ovat aitauksessaan. Silloin tie on vapaa! Muitta mutkitta
se ystävällisesti hipsii suoraan luokseni vastaanottamaan rapsutuksia. Vaikka omat koirani raivoavat hurjannäköisinä verkkoaidan toisella puolella,
Pekko ei ole niitä huomaavinaankaan.

Mutta yksi raikas poikkeus on: Pekko, tuo naapurimökin norjanharmaahirvikoira, mukava pystykorva. Se asustaa meistä vain noin puolenkilometrin päässä, silloin kun isäntäväki on paikalla.
Pekko on jo aika vanha, ei se liikoja juoksentele.
Mutta aina saapuessamme kotiimme sen koko
yön raikuva haukunta tekee Korpisen äänimaailmasta elävän. Luonnollisesti omat koirani vastaavat tervehdykseen, ainakin aluksi, ennen kuin kyllästyvät Pekon antamaan kaukaiseen haasteeseen.

Mutta kerran, eräänä alkutalven päivänä, Pekko
teki virheen. Koirani käyskentelivät hieman kauempana pihapiiristä pienellä päiväretkellään.
Pekko kaiketi luuli että ne ovat kokonaan poissa.
Iloisesti se asteli luokseni vanhan tavan mukaan –
ei huolen häivää! Mutta Temepäni saapuikin yl-
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lättäen Marinan kera metsän siimeksestä pihamaalle ja huomasi vieraan uroskoiran vastaanottavan silityksiä isännältään. Sellainen luonnollisesti saa kuohuksiin minkä tahansa miespuolisen
luodun. Teme hyökkäsi suoraan tunkeilijaa kohti.
Oli aivan turha yrittää toppuutella koiran raivoa.
Myös Pekko tiesi, että taitaa tulla kuumat paikat
ja lähti pinkomaan pakosalle kotiin päin. Muutamassa sekunnissa Teme oli saanut Pekon kiinni,
iskenyt hampaat sen niskaan ja vääntänyt koko
koiran nurin maahan. Ja mitä tekee Marina: näykkii maassa makaavaa – mutta toki puolustustahtoista - koiraa korvista ja muista aroista paikoista.
Oli aika pelastaa Pekko vartijoitteni hampaista!

kiinni, ensin kiedoin toisen käsivarren sen kaulan
ympärille ja sitten toisen. Sain Temestä tukevan
otteen, nostin sen etupäätä ylöspäin: Teme ei
saisi enää hampaita kiinni Pekkoon. Silmänräpäyksen verran Pekolta kesti huomata että pakoreitti oli auki. Se hyppäsi jaloilleen ja lähti kiireesti
kotia kohti. Pidin Temeä edelleen kaksin käsin
kiinni siten, että se ei päässyt Pekon perään. Marina tyytyi seuraamaan tilannetta vierestä.
Oman arvioni mukaan Pekolla oli jo hyvä etumatka pakotiellänsä, joten päästin Temen irti. Se
oli virhe! Teme saavutti Pekon hetkessä – ja sama
tilanne toistui: Teme päällä ja Pekko altavastaajana. Onneksi tappelupukarit eivät enää olleet aivan pihapiirissä, ja ilmeisesti Pekkoa ei enää koettu niin vaaralliseksi. Se pääsi Temen otteesta
itse irti ja loikkasi älykkäästi tieltä hangen puolelle
metsään. Siellä se olisi turvassa! Temen ilmeestä
huomasi, että sinne hankeen se ei missään tapauksessa lähtisi! Ja niin pääsi Pekko turvallisesti
kotimökilleen.

Olen oppinut, että koiratappeluihin on turha
mennä isotellen mukaan. Todennäköisesti siinä
vaan saa itsekin hammasta. Niinpä lähestyin rauhallisesti tappelevaa kolmikkoa etuviistosta käsin.
Huomasin, että tappelu itse asiassa näytti ja kuulosti paljon hurjemmalta kuin mitä se oikeasti oli.
Pekko makasi maassa ja Teme piti sitä paikallaan.
Marina etsi näykkäisykohtia. Seisoin aivan vieressä ja yritin rauhoittaa tilannetta puhumalla
matalalla ja hiljaisella äänellä kehottaen Temeä
irrottamaan otteensa. Hitaasti otin Temestä

Ainoa ikävä seikka kokemuksessa on se, että Pekkoapa ei sen reissun jälkeen ole pihallamme enää
näkynyt!

Juttu on julkaistu aiemmin Slovakianpaimenkoirayhdistyksen keskustelufoorumissa 14.4.2013.

Eipä ole enää Pekolla asiaa tänne.
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SIHTEERILTÄ...
Joululahjoja availlaan taas kohta ja vuosi 2015 jää
muistoihin heti lahjojen jaon jälkeen kun vuosi
vaihtuu uuteen. Yhdistyksen hallitus teki 3-vuotis
suunnitelman joka alkaa heti vuoden 2016 käynnistyessä seuraavanlaisesti:

Vuosi jatkuu ja seuraava varmistettu tapahtuma
on Kesäpäivät. Kesäpäivien mökit Aurantolassa
on kaikki varattuja ja ilmoittautuminen avautuu
heti vuoden vaihteen jälkeen. Seuratkaa yhdistyksen kesäpäivä sivua, sinne tulee hinnat ja ilmoittautumistiedot, toki ne löytyvät Meidän Cuvac
1/16 numerosta myös.

Seuraavat kolme vuotta 2016, 2017 ja 2018 on
kaikki juhlavuosia ja käydään seuraavilla nimikkeillä: Cuvacinvuosi 2016, ensimmäisen cuvacin
rantautumisesta Suomeen on kulunut 50 vuotta.
Vuosi 2017 on Yhdistyksenvuosi/ Juhlavuosi,
vuonna 1976 perustettu Slovakianpaimenkoirayhdistys ry tulee 40 vuotiaaksi. Vuosi 2018 on Kasvattajavuosi, vuonna 2018 tulee kuluneeksi 50
vuotta siitä kun suomessa syntyi ensimmäinen
cuvacpentue.

Kesäpäivätoimikunnassa hääräilee tällä hetkellä
Marika Asunmaa, Henna Suihko ja Inga Pyykkö,
mukaan toimikuntaan jos haluat niin viestiä yhdistyksen sähköpostiin slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com. Seurailkaa yhdistyksen www
sivuja tapahtumien osalta: www.slovakianpaimenkoirayhdistys.fi.
Iso kiitos jäsenille, yhdistyksen erilaisia tapahtumia vuonna 2015 järjestämässä olleille toimihenkilöille, hallitukselle ja jalostustoimikunnalle, on
ollut ilo työskennellä vuonna 2015 teidän kanssanne. Itse toivon teille kaikille kuin myös yhdistykselle positiivista, rauhaisaa ja erittäin iloista
vuotta 2016.

Näihin vuosiin saamme teemojen saattelemana
mahtumaan paljon erilaista toimintaa, joka toivottavasti kantaa rotua eteenpäin ja antaa yhdistyksenjäsenille tietoa rodusta ja paljon erilaista
toimintaa yhdessä oman cuvacin kanssa. Vuosi
2016 alkaa maaliskuussa Porvoossa järjestettävällä Omistajapäivällä joka toivottavasti kerää
cuvacien omistajia runsaasti päivään mukaan.
Omistajapäivän toimikunnassa toimii Virve Mikkola ja Ritva Piskunen joihin ottakaa yhteyttä koskien Omistajapäivää. (Ilmoitus tässä lehdessä).

Inga

SYYSPÄIVIEN YHTEYDESSÄ OLLEEN JALOSTUSTARKASTUKSEN LAUSUNNOT JULKAISTAAN
MEIDÄN CUVAC -LEHDESSÄ 1/2016!
Lausunnot on luettavissa yhdistyksen www-sivuilla osoitteessa:
www.slovakianpaimenkoirayhdistys.fi
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SUOMEN KENNELLIITON TIEDOTTEITA
www.kennelliitto.fi

Hallitus hyväksyi päivityksen Koirarekisteriohjeeseen
Kennelliiton hallitus hyväksyi 8.10.2015 päivitetyn Koirarekisteriohjeen 2016. Ohje tulee voimaan 1.1.2016.
Koirarekisteriohjeen 2016 keskeisimmät lisäykset
Koirarekisteriohjeen kohtaa ulkomaisten urosten toistaiseksi voimassa olevasta poikkeusluvasta jalostukseen päivitettiin. Usealla PEVISA-ohjelmaan kuuluvalla rodulla on käytäntönä niin sanottu ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa, joka antaa mahdollisuuden käyttää ulkomaista urosta
jalostukseen, vaikka uros ei täytä kaikkia rodun PEVISA-ehtoja. Päivitetty Koirarekisteriohje ei enää erottele
tapahtuuko tällainen astutus Suomessa vai ulkomailla. Uuden ohjeen mukaan tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä korkeintaan kaksi pentuetta.
Koirarekisteriohjeessa on menettely, jonka avulla voidaan hyväksyä FCI:n ulkopuoliseen rekisteriin merkitty
koira Kennelliiton ER-rekisteriin. Mahdollisuus rajataan vuoden 2016 alusta koskemaan vain tuontikoiria.
Suomessa kasvatetut pentueet pitää rekisteröidä suoraan Kennelliiton rekisteriin.
FCI:n ulkopuolisia koiria koskeviin rekisteröinnin ehtoihin on myös lisätty, että koiran pitää täyttää rodun
PEVISA-määräykset.
Töpöhäntäisten rotujen (T-box mutaatio) osalta ohjeeseen lisättiin velvoite ilmoittaa kunkin pennun hännän pituus.
Koirarekisteriohje edellyttää, että kasvattaja toimittaa pentueilmoituksen viimeistään neljän kuukauden
kuluessa pentueen syntymästä. Päivitetyssä ohjeessa tarkennettiin miten toimitaan sellaisten pentueiden
kohdalla, joiden rekisteröintiä kasvattaja ei hoida loppuun saakka: Pentueita, joiden rekisteröinti on aloitettu, mutta joiden osalta ei ole toimitettu Kennelliiton pyytämiä lisäselvityksiä, katsotaan jätetyn kokonaan
rekisteröimättä kun pennut ovat täyttäneet yhden vuoden. Tästä voidaan poiketa ainoastaan Kennelliiton
myöntämällä luvalla.
Pennulle voi päivitetyn ohjeen mukaan antaa aiempaa pidemmän nimen. Päivitetyssä ohjeessa nimen pituus on rajattu 30 merkkiin.
KASVATTAJAT KÄYKÄÄ UUSI KOIRAREKISTERIOHJE 2016 LÄPI JOTTEI PENTUJEN REKISTERÖINNISSÄ TULE
MITÄÄN YLLÄTTÄVÄÄ !!!

Kennelliiton hallitus tarkensi MH-luonnekuvaukseen tai luonnetestiin osallistuvien koirien tunnistusmerkintäohjetta
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Jos MH-luonnekuvaukseen tai luonnetestiin osallistuvalta koiralta ei löydy tarkastuksessa tunnistusmerkintää (mikrosiru tai tatuointi), se ei saa osallistua kyseiseen testiin tai kuvaukseen. Tarkennus koskee ohjetta
”Tunnistusmerkinnän tarkastaminen näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa”.
Tunnistusmerkintäohje antaa koiran osallistua kokeeseen, kilpailuun tai näyttelyyn jos rekisteritodistuksessa on merkintä koiran tunnistusmerkinnästä, vaikka merkintä olisi epäselvä tai mikrosiru ei toimi tai sirua ei löydy. Ohjeen mukaan koiranomistajan on yhden kuukauden kuluessa toimitettava todistus koiran
uudesta tunnistusmerkinnästä tai muuten koiran saavuttama tulos mitätöityy.
MH-luonnekuvaus tai luonnetesti voi kuitenkin olla koiralle ainutkertainen suoritus, jota se ei voi uusia.
Näyttelyiden ja muiden kokeiden osalta tällaista ainutkertaisuusperiaatetta ei ole, joten osallistumisen
eväävää kieltoa ei niissä tarvita.
Kennelliiton hallitus päätti, että tunnistusmerkintäohjeeseen lisätään lause:
Jos MH-luonnekuvaukseen tai luonnetestiin osallistuvalta koiralta ei löydy tarkastuksessa tunnistusmerkintää (siru/tatuointi), se ei saa osallistua kyseiseen testiin tai kuvaukseen.
Tarkennus tulee voimaan 1.11.2015.

Muistutus DNA-näytteiden käsittelystä: TM:n tarkastus ja näytteiden postitus näytteenottajan tehtäviä
Kennelliiton DNA-näytteiden ottamista ja käsittelyä koskevassa näytteenotto-ohjeessa todetaan, että
”Näytteiden talteenotto ja niiden postitus laboratorioon on näytteenottajan vastuulla ja hänen tulee
itse huolehtia siitä.”
Koiran tunnistusmerkinnän tarkastaminen ja koiran yksilöiminen on erittäin tärkeää kaikkien Kennelliiton virallisten tutkimusten yhteydessä − myös DNA-näytteitä otettaessa. Lukemalla koiran
tunnistusmerkinnän ja vertaamalla sitä koiran rekisteritodistukseen varmistetaan, että tulos kirjataan
oikealle koiralle. Tämän vuoksi näytteenottajaa myös aina pyydetään varmistamaan lomakkeisiin
tunnistusmerkinnän tarkastaminen.
Tunnistusmerkinnän tarkastamisen jälkeen ei näytteitä voi enää luovuttaa asiakkaan matkaan, vaan
näytteenottajan on huolehdittava, että näytteet toimitetaan suoraan tutkimuksen tekevään laboratorioon.
Kennelliitossa on aika ajoin jouduttu huomaamaan, että näytteet ja niiden lähetteet on luovutettu
asiakkaalle. Kennelliitossa on myös tullut esiin tapauksia, joissa tunnistusmerkinnän tarkastusta ei
ole merkinnästä huolimatta tehty ja tutkimuksen kohteena on ollut eri koira kuin papereissa sanotaan olevan. Tämän vuoksi pyydämme tarkkuutta asiassa sekä näytteiden toimittamista suoraan
eläinlääkäriasemalta laboratorioihin.
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Uusia poikkeuslupia siklosporiinilla ja fenyylipropanoliamiinilla lääkityille koirille
Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 8.10.2015 että antidopingohjeeseen tehdään lisäys, jolla sallitaan
ehdollisesti virallisiin koiratapahtumiin osallistuville koirille siklosporiinin käyttö silmäsairauksien (pannus,
krooninen pinnallinen keratiitti ja kuivasilmäisyys) ja immunologisten ihosairauksien (atopia, SA I sebaceous
adenitis ja perianaalifistuloosi/ anaalifurunkuloosi) lääkityksessä sekä fenyylipropanoliamiinin käyttö virtsankarkailun estoon steriloiduille nartuille. Uudet poikkeusluvat tulevat voimaan 1.1.2016 alkaen. Hakulomakepohjat julkaistaan mahdollisimman pian.
Edellytykset poikkeusluvalle siklosporiinin osalta
Eläinlääkäri täyttää poikkeuslupahakemukseen tarvittavat tiedot koiran terveydentilasta ja lääkityksestä.
Koiran on oltava eläinlääkärin arvion perusteella oireeton ja esteetön osallistumaan koiratapahtumiin. Koiratapahtumiin osallistuessa edellisestä eläinlääkärin kontrollista saa olla korkeintaan 6 kk, todistus kontrollikäynnistä on oltava mukana koiratapahtumaan osallistuttaessa.
Poikkeusluvan saamisen ehtona on lisäksi se, että koira siirretään EJ-rekisteriin eli Ei jalostukseen -rekisteriin.
Edellytykset poikkeusluvalle fenyylipropanoliamiinin osalta
Eläinlääkäri täyttää poikkeuslupahakemukseen tarvittavat tiedot koiran terveydentilasta ja lääkityksestä.
Koiran on oltava eläinlääkärin arvion perusteella oireeton ja esteetön osallistumaan koiratapahtumiin. Koiratapahtumiin osallistuessa edellisestä eläinlääkärin kontrollista saa olla korkeintaan 12 kk, todistus kontrollikäynnistä oltava mukana koiratapahtumaan osallistuttaessa.
Em. lääkeaineilla on jatkossakin voimassa varoajat ellei koiralle ole haettu poikkeuslupaa.
Poikkeusluvista tulee merkintä jalostustietojärjestelmään.

Lähetteet virallisiin terveystutkimuksiin voi nyt tilata etukäteen sähköisesti
11. marraskuuta lähtien koiranomistaja voi tilata lähetteen Kennelliiton virallisiin terveystutkimuksiin sähköisesti ennen eläinlääkärille menoa. Lähete tehdään Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelun
tai Kennelliiton nettisivujen kautta. Eläinlääkäriasemalla eläinlääkäri pääsee tallentamaan terveystutkimustuloksen sähköisesti suoraan lähetteelle tutkimuksen yhteydessä. Muutos nopeuttaa lausuntojen saamista ja tallentamista huomattavasti. Vähitellen kaikkien virallisten terveystutkimusten lähetteiden tilaaminen muutetaan sähköiseksi.
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Sähköisen lähetteen voi nyt tilata polvi-, syringomyelia-, lonkka- ja kyynärtutkimuksiin. Ensi vuoden alusta alkaen lähetteen tilaaminen on mahdollista myös sydäntutkimuksiin. Vähitellen kaikkien
virallisten terveystutkimusten lähetteet siirretään tilattaviksi sähköisesti.
– Olemme erittäin iloisia, että voimme vihdoinkin tarjota tämän palvelun, jota sekä koiranomistajat
että eläinlääkärit ovat toivoneet ja odottaneet. Sähköistäminen nopeuttaa koiranomistajien asiointia
ja helpottaa eläinlääkäreiden työtä, Kennelliiton IT-osaston osastopäällikkö Jaana Haarni kertoo.
Sähköinen lähete tilataan ennen eläinlääkärikäyntiä ja tilaamisen yhteydessä Kennelliiton antamista
lausunnoista eli syringomyelia-, lonkka- ja kyynärlausunnoista peritään normaali lausuntomaksu.
Aikaisemmin lausuntomaksu on maksettu vasta eläinlääkärikäynnin jälkeen.
Kennelliiton lausuntomaksut eivät nouse sähköistymisen myötä. Eläinlääkärissä lausuttavan polvilähetteen sähköisestä tilaamisesta Kennelliitto perii maksun, joka on Kennelliiton jäseniltä 2,40 euroa ja ei-jäseniltä 5,20 euroa per lähete.
Muutokset koiranomistajille
Kennelliiton jäsenet voivat tilata ja maksaa sähköisen lähetteen Omakoira-jäsenpalvelun kautta. Ne,
jotka eivät ole Kennelliiton jäseniä, pääsevät tilaus- ja maksulomakkeeseen Kennelliiton nettisivujen kautta.
Lähetteen tilaamisen ja maksamisen jälkeen lähetteessä olevat tiedot ovat eläinlääkärien saatavilla
sähköisesti. Koiranomistajan ei siis enää tarvitse täyttää lomakkeita eläinlääkäriasemalla.
Lähetteen tilaaminen ei edellytä eläinlääkärin tai eläinlääkäriaseman valintaa. Tutkimusaika kannattaa kuitenkin varata eläinlääkäriltä ennen sähköisen lähetteen tilaamista.
Lähetteen tehdessään koiranomistaja antaa sähköisesti luvan terveystulosten julkaisuun ja halutessaan omien yhteystietojensa välittämiseen eläinlääkäriasemille. Tähän asti yhteystiedot on aina kirjoitettu erikseen eläinlääkäriasemalla tietosuojan takia.
Muutos nopeuttaa lausuntojen saamista ja tallentamista huomattavasti. Eläinlääkärit voivat tallentaa
esimerkiksi polvilausunnon tuloksen sähköisesti suoraan koiranomistajan tekemälle lähetteelle
eläinlääkärikäynnin yhteydessä. Eläinlääkäriasemalla annettavien lausuntojen, kuten polvilausunnon, tulos näkyy heti jalostustietojärjestelmässä, sillä omistaja on maksanut lähetteen jo etukäteen.
Myös tuloksen vaikutukset pentuerekisteröintiin sekä tilastoihin ja mahdollisiin indekseihin huomioidaan heti.
Myös röntgentutkimusten käsittely ja tulosten saaminen nopeutuu, kun lausuntomaksu maksetaan
etukäteen.
Kennelliiton jäsenet voivat halutessaan tulostaa lausunnon Omakoirasta. Ei-jäsenet saavat lausunnon sähköpostiinsa eläinlääkärin tallennettua sen.
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Muutokset eläinlääkäreille
Asiakkaiden ei tarvitse enää täyttää lähetteitä erikseen eläinlääkäriasemalla, vaan lähete on eläinlääkärin käytettävissä sähköisesti. Kun tulokset tallennetaan suoraan lähetteeseen, ne kirjautuvat automaattisesti koiran tietoihin Omakoirassa ja jalostustietojärjestelmässä. Lomakkeita ei tarvitse tilata
ja postittaa Kennelliittoon.
Eläinlääkäri voi avata sähköiset lähetteet Omakoira-palvelun kautta, siihen asti kun eläinlääkäriohjelmistotalot ovat ehtineet päivittää eläinlääkäriasemilla käytössä olevat ohjelmistot.
Eläinlääkäreille on lähetetty sähköpostitse tiedote muutoksista. Jos et ole saanut sähköpostia, tarkistathan Omakoiran kautta, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.
Lähetteitä voidaan vielä tehdä eläinlääkäriasemilla
Lähetteiden tilaamisen sähköistyminen on iso muutos. Ainakin alkuvaiheessa lähetteitä voidaan
tehdä myös eläinlääkäriasemilla, jos asiakas ei ole tehnyt sähköistä lähetettä etukäteen. Vuoden loppuun saakka lähete maksaa etukäteen tilattuna ja klinikalla luotuna saman verran eli Kennelliiton
jäseniltä 2,40 euroa ja ei-jäseniltä 5,20. Jatkossa lähetteen tekeminen eläinlääkäriasemilla on kuitenkin asiakkaalle hieman kalliimpaa. Tämä hinta on jäsenille 5,20 euroa ja ei-jäsenelle 9,80 euroa.
Kennelliitto tiedottaa lisää, kun uusia lausuntoja saadaan tilattaviksi sähköisesti.
Lisätietoja: omakoira@kennelliitto.fi

Uusintakuvausten väliaika pitenee lonkkakuvausten
kohdalla
Kennelliiton hallitus on kokouksessaan 9.4.2015 hyväksynyt päivityksen Lonkkanivelen kasvuhäiriöohjeeseen. Uusintakuvauksen väli pitenee kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Muutos tulee
voimaan vuoden 2016 alusta.
Hallituksen päivittämä lonkkanivelen kasvuhäiriöohjeen kohta 2 kuuluu:
Koira voidaan uusintakuvata, mutta vasta 12 kuukauden kuluttua edellisestä kuvauksesta. Jos uusintakuvaus kuitenkin tehdään kuvausteknisistä syistä, on kuvaus aiheellista tehdä mahdollisimman
pian. Lausunnon antaja saa nähtäväkseen kaikki aiemmat kuvat. Koirasta annettu lausunto voi uusintakuvauksen johdosta muuttua.
Muutos tulee voimaan 1.1.2016 ja koskee tuosta päivästä alkaen otettuja uusintakuvia.
Muutokseen on päädytty, koska muutokset nivelissä (= nivelrikon kehittyminen) tapahtuvat usein
melko hitaasti ja pidempi seuranta antaa luotettavamman tuloksen.

Lisätiedot: www.kennelliitto.fi
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HYVÄÄ JOULUA!

Rauhallista Joulua & Menestykästä Uutta Vuotta! Toivottaa: Kennel Snowhite Cowboys.
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY
TOIVOTTAA
JÄSENILLE JA YHTEISTYÖTAHOILLE
RAUHAISAA JOULUA
JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2016 !
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