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MAINOSTA Meidän Čuvač –LEHDESSÄ
Joulutervehdys ja valioilmoitus (max ½-sivua)
 ovat yhdistyksen jäsenille maksuttomia vuonna 2016
Pentueilmoitus (max ½-sivua)
 on maksuton linkkimaksun maksaneille jäsenille
 muille jäsenille hinta on sama kuin jäsenten muut omat ilmoitukset
Muut jäsenten ilmoitukset, esim. kennelilmoitukset, omat tapahtumat ym.
 ½ sivu:
25,00 € ● sama ilmoitus toisessa lehdessä 12,50 €
 1 sivu:
40,00 € ● sama ilmoitus toisessa lehdessä 20,00 €
Hinnat muille kuin yhdistyksemme jäsenille:
 1 sivu:
70,00 € ● sama ilmoitus toisessa lehdessä 40,00 €
 ½ sivu:
40,00 € ● sama ilmoitus toisessa lehdessä 20,00 €
 ¼ sivu:
25,00 € ● sama ilmoitus toisessa lehdessä 15,00 €
Lähetä maksusta kuittikopio: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com aihekenttään: MC mainos.

TILAA USEAMPIA Meidän Čuvač –LEHTIÄ
Maksa vain lisäkappaleitten nettoyhteishinta ja postitusmaksu. Kyseessä olevan lehden viimeinen tilauspäivä on sama
kuin materiaalin viimeinen toimituspäivä. Hintatiedustelut ja tilaukset sähköpostitse:
slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 1/16
Hallitus uudessa kokoonpanossaan esittäytyy:
Teija Riukka

Inga Pyykkö

Virpi Paakala

Olen Teija Riukka, yhdistyksemme 15.
puheenjohtaja. Slovakiancuvac rotuna
edustaa minulle koirakoiraa
luonteeltaan, rakenteeltaan ja
käyttötarkoitukseltaan. 36 vuotta sitten
minulle tuli ensimmäinen oma cuvac,
muistojen kultaama, vahva luonteinen
narttu ja vaikka se ei ollut ensimmäinen
koirani, siitä alkoi koiraharrastukseni.

Olen Pyykön Inga täältä Kotkan ja
Haminan n. puolesta välistä. Tällä
hetkellä toimin
Slovakianpaimenkoirayhdistyksen
sihteerinä ja jalostustoimikunnan
sihteerinä. Yhdistyksen
hallitustoiminnassa olen ollut mukana
vuodesta 2007.

Jalostustarkastus termein:

Raija Aarnikoivu
Olen Raija Aarnikoivu, hallituksen jäsen.
Cuvaceja minulla on ollut 33 vuotta.
Tällä hetkellä cuvaclaumaan kuuluu 1
uros ja 4 narttua.(Lord, Queen, Åsa,
Ängel ja Bebeta).
Kasvatan cuvaceja Kalliovaaran
kennelnimellä.
Näyttelyissä käyn jonkin verran eli
tavatkaamme näyttelyissä ja muissa
cuvactapahtumissa ja ollaan joukoin
cuvacien kanssa mukana.

Perhettämme täydentää mies Timppa ja
kolme vielä kotona asuvaa lasta ja yksi
kodin ulkopuolella asuva lapsi ja yksi
mummuteltava. Koiria meillä on kotona
7 joista cuvaceja 4 ja nahkacollieita 3,
koirien ikä jakauma on 13v ja 1v, eli
kaikkea siitä välistä. Perheeseen kuuluu
myös erinäinen määrä kissoja ja kanoja.
Tällä hetkellä on toisen koiran opetus
kanavahdiksi menossa joten puuhaa sillä
saralla riittää. =)
Toimin aktiivisesti molemmissa roduissa
jalostustoimikunnissa ja tämä antaa
vähän sitä erillaista suhtautumista
jalostukseen koska roduilla on niin
erilaiset ongelmat jalostusrintamalla.
Otin pestin SCY:n Kymen ao:n
puheenjohtajana vastaan 2015 alussa ja
homma on ollut erittäin antoisaa ja
erillaista kuin sihteerin homma, ja
vaihtelu on erittäin tervetullutta. Iso
kiitos Pajarin Tuomolle, joka oli hyvä
opastaja/mallinantaja pj:n hommissa
silloin kun hän oli yhdistyksen
puheenjohtajana. Terkkuja sinne
Kajaaniin! =)
Lämmintä ja antoisaa cuvac vuotta 2016
kaikille jäsenille ja tapahtumissa
toivottavasti tavataan.
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Nimi: Virpi Paakala
Rekisterinumero 27.2.1970 Ikä: 45
Nainen
Lonkkanivelet jo hieman kuluneet ja
kyynäriä kolottaa välillä.
Yleisvaikutelma: Hyvä tyyppi, oikea
asenne, luotettava ja mukava. Nyt
kesäkarvassa.
Cuvaceja talossa kolme: Viljo, Chira ja
Maisa. Miten tähän rotuun tutustuin?
Sanotaanko että Viljo tuli taloon.
Asumme Saverolla Kouvolassa
Haukkasuon kupeessa. Taloudessa
vaikuttaa myös mieheni Janne. Poikani
Jesse on jo omilla teillään.
Tässä yhdistystoiminnassa olen ollut
rivijäsenenä vuodesta 2012 ja nyt saanut
kunnian hallituspaikkaan sekä
varapuheenjohtajan virkaan .
Koirien teveys ja hyvinvointi on itselleni
tärkeitä. Viljon mielestä, kun se tuossa
kainalossa katselee, äiti on paras kaveri.
Koirani osallistuvat tämänkin esittelyn
kirjoittamiseen kertoen, mitä pitäisi
mukaan laittaa. Maisan mukaan vähän
voisit relata ja Chiralta jos kysyy niin
kaikki käy, paitsi hänen mielestään ruoka
on llian hyvää: kurvit kärsii.
Lyhyestä virsi kaunis. Nappaa olasta
kiinni, jos en itse huomaa. Hymyillään
kun maailmalla tavataan. Vaihdetaan
sana tai kaksi. Pistetään kahvilla ja
pullalla fiilis paremmaksi.

Henna Suihko

Sari Koivuvuori

Ritva Piskunen

Hei kaikille Cuvac-lehden lukijoille!
Olen Koivuvuoren Sari Porvoosta, tarkemmin Kerkkoon kylästä. Perheeseeni
kuuluu mieheni Tuomon lisäksi kaksi aikuista lasta, kissa ja 3 kolme koiraa. Ensimmäisen cuvacin saapumisesta perheeseemme tulee tänä vuonna 5 vuotta
ja rotu on vallannut sydämemme täydellisesti.
Olen Suihkon Henna, 32-vuotias kotkalainen.
Kotonani elämääni rikastuttaa reilu 12v
sk collie "Anky", 5v Saksanmetsästysterrieri "Peto", 6v Maine Coon "Hukka" ja
7v Maatiaiskissa "Tassu".
Slovakiancuvacien maailmaan eksyin n.
11-vuotta sitten kun Pyykön Ingalle
(Kennel Jäälinnan) tuli Wilma (Borderlove White Sapphire). Ingan ja Wilman
mukana tuli käytyä näyttelyissä ja tutustuttua cuvac-ihmisiin sekä muihin cuvaceihin ja siitä lähtien olen ollut enemmän ja vähemmän mukana cuvac-touhuissa.
Näiden vuosien aikana on tullut opittua
yhtä sun toista tästä rodusta. Omaa
cuvacia ei ole vielä minulle siunaantunut
mutta toivottavasti joskus tulevaisuudessa tämäkin asia korjaantuu.

Meillä cuvacimme Retu ja Pekko saavat
olla vapaana maatilamme pihapiirissä
yötä päivää ja kesäisin pääsevät toteuttamaan laumanvartijataitojaan ihan
konkreettisesti, sillä silloin lihanaudat,
joiden kasvatus kuuluu minun työkuvaan, pääsevät laiduntamaan.
Kolmantena koirana meiltä löytyy Norjanharmaa hirvikoira Humu, joka syksyisin osallistuu Tuomon kanssa hirvijahtiin.
Alunperin meidän suunnitelmana oli
vain yksi cuvac, nyt niitä on kaksi ja jos
minusta olisi kiinni, niitä voisi olla vaikka
kokonainen autolasti :)
Oikein hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Tervehdys yhdistyksen jäsenet! Kiitos
luottamuksesta valitessanne minut yhdeksi yhdistyksen hallituksen jäseneksi.
Pyrin toimimaan yhdistyksen jäsenistön
edun mukaisesti.
17-vuotiaana hankin ensimmäisen koirani grönlanninkoira Nanokin, jolla kävin
näyttelyissä ja lastentapahtumissa vetopuuhissa. Kasvatin myös yhden Nanokin
jälkeläisen pentueen.
Nyt minulla Missi (Kalliovaaran Meica
Princova) ja hänen jälkeläisiään kahdesta
eri yhdistelmästä. Slovakianpaimenkoira
sopii minulle rotuna. On mielenkiintoista
seurata koiriani: jotkut ovat huumorintajuisia ja toiset totisia kuten ihmisetkin.
Jokainen päivä on erilainen ja tuo uusia
kokemuksia. Jokainen koira ja ihminen
kantaa kortensa yhteiseen kekoon
omalla luonteellaan.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille.

Tällä porukalla eteenpäin ja toivottavasti hyvissä tuulissa ☺ Cuvac-vuoden 2016 aikana syntyville pentueille
toivon loistavaa tulevaisuutta: terveyttä, tasapainoisuutta ja rodunomaisuutta!

Teija
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YHDISTYS TIEDOTTAA
JÄSENMAKSUT 2016
Maksetaan 30.3.2016 mennessä yhdistyksen tilille FI28 1085 3000 3173 62,
saaja: Slovakianpaimenkoirayhdistys ry, Viitenumero 1106
Jäsenmaksut vuodelle 2016 on seuraavat:
Varsinainen jäsen 30€, Perheenjäsen 10€, Nettilinkkimaksu 15€, ERILLISTÄ PANKKISIIRTOLOMAKETTA EI POSTITETA
Jäsenmaksun maksaminen (myös vanhat jäsenet)
Kun olet maksanut jäsenmaksun, niin laita yhdistyksen jäsensihteerille sähköpostia, jossa ilmenee seuraavat tiedot:
Varsinaisen jäsenen nimi, perheenjäsenmaksu (nimi/nimet) ja mahdollinen nettilinkkimaksu
Ilmoita viestissä myös, jos maksaja on eri kuin varsinainen jäsen, niin osaamme kohdistaa tulleen maksun oikeaan henkilöön. Voit myös päivityttää osoitetiedot samalla. Näin toimien saadaan pidettyä jäsenrekisteri ajantasalla.
Maksamattomista jäsenmaksuista ei laiteta erillistä maksumuistutusta.
Jäsenmaksunsa maksamatta jättänyt katsotaan yhdistyksestä eronneeksi 1kk kuluttua eräpäivästä.
Jäsensihteerin tavoittaa joko sähköpostilla tai puhelimitse:
Kirsi Leimu lazy429@gmail.com, puh. 0400 994 987 vain torstaisin ja perjantaisin 18–20

TERVEYSTUTKIMUSTUKI VUODELLE 2016
Syyskokouksessa päätettiin että vuodelle 2016 Slovakianpaimenkoirayhdistys maksaa jäsenien cuvaceille terveystukea
30€/koira. Hallitus täsmensi maksuohjeita kokouksessaan 4.11.2015.
Terveystukea maksetaan seuraavasti vuodelle 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. (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@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: Terveystutkimus
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SIHTEERILTÄ
Vuosi on vaihtunut ja uusi pyörähtänyt käyntiin pakkasen ja puhtaan lumen kera. Meillä nautitaan vaikka pakkanen paukkuu mutta onpahan kunnon talvi, vihdoinkin.
 Muistoissa koirien kantama hiekka sisälle ja matotkin
on voinut jälleen laittaa lattialle kuin on myös ihanampi
haistella pakkasesta tullutta koiraa kuin vesisateen
huuhtelemaa. Ilolla myös huomasin kuinka hienosti meidän perheen cuvacit ottivat vastaan pikku Emännän
mummilaan, koiramme saivat siten uuden silmäterän ja
vahdittavan 

Jäsenille toivottavasti saadaan aikaiseksi toiminnallinen
vuosi 2016 ja sieltä toivotaan löytyvän jokaiselle jotakin.
Meidän Cuvac lehdestä toivotaan tukusaa lukupakettia
jäsenille uuden toimikunnan myötä
ja paljon erilaisia koira-aiheita käsitteleviä artikkeleita.
Jäseniltä toivotaan palautetta eri tapahtumista, lehdestä
yms. kuin myös toimintaa koskevia ehdotuksia otetaan
vastaan mielellään.
Yhdistyksen sähköposti on: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com
Iloista uutta alkanutta vuotta 2016 jäsenelle ympäri Suomen!
Inga Pyykkö

Vuosi 2016 on pyörähtänyt käyntiin myös yhdistyksen
osalta. Hallitus ja jalostustoimikunta on ekan kokouksensa jo pitänyt, lehtitoimikunta kasaa ensimmäistä lehteä ja kesäpäivä järjestelyt ovat jo pitkällä. Hallituksessa
uusina aloittivat Henna, Sari ja Virpi joille toivotan hyvää
ja antoisaa hallitusvuotta 2016. Rahastonhoitajana aloittaa yhdistyksessä Mirva Ekström, jäsensihteerinä jatkaa
Kirsi Leimu ja jalostustoimikunta jatkaa samalla kokoonpanolla kuin vuonna 2015. Yhteystiedot löytyvät tämän
lehden kansilehdestä.
Jalostustoimikunta alkaa päivitellä tämän vuoden kuluessa rodun JTO:aa jotta se on vuoden 2017 kesäkokouksessa käsiteltävänä. Tähän tarvitsemme teidän apua,
jotta siitä saadaan mahdollisimman kattava. Nyt alkuvuonna yhdistyksen sivuille ilmestyy muutama kysely,
joihin toivomme mahdollisimman monen vastaavan.
Terveyskysely on sivuilla www.slovakianpaimenkoirayhdistys.fi ja sieltä lomakkeet, muutkin kyselyt löytyvät.

”Yhdessä saamme kulkea, toinen toistamme tukea”
t. Walma & pikku Emäntä <3
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JÄSENSIHTEERILTÄ
Muistutuksena vielä, että jäsenmaksuasiat löytyvät toisaalta lehdestä. Näihin liittyen kuitenkin muutama asia
kertauksen vuoksi tässä mainittakoon.

Oma kuntoutumiseni etenee toivotulla tavalla, joten jatkossa tavoittaa taas puhelimellakin. Paras aika tavoitella
on torstaisin ja perjantaisin klo 18-20 välillä. Kuitenkin
osoitteenmuutokset jne. olisi paikallaan ilmoittaa esim.
sähköpostitse

Osoitteenmuutos. Ilmoita mahdollisesta osoitteenmuutoksestasi joko sähköpostilla tai kirjeellä jäsensihteerille,
yhdistys ei saa ajantasaisia osoitetietoja mistään muualta.

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

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.

lumen ja pakkasen keskeltä, Kirsi

Jäsenlistan julkaisusta lehdessä on myös ollut keskustelua, tähän tarvitaan jokaiselta jäseneltä lupa omien tietojen julkaisuun kirjallisesti, siis sähköpostilla tai kirjeenä. Listasta käy 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@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.

CUVAC-KASVATTAJIA
KENNEL HALTIAVUOREN, Virve Mikkola, 040 503 4302, mikkolavirve@gmail.com
KENNEL JÄÄLINNAN, Inga Pyykkö, 041 543 9512, ingapyykko@gmail.com
KENNEL KALLIOVAARAN, Raija Aarnikoivu, 050 547 5639, raija.aarnikoivu@gmail.com
KENNEL LUMIPUUN, Satu Ketonen, 040 831 5028, lumipuun@gmail.com
KENNEL SNOWHITE COWBOYS, Riikka Lahti, 045 110 1228, snowwhite_cowboys@hotmail.com
KENNEL TATRANKAUNOTTAREN, Kirsi Leimu, 0400 994 987, tatrankaunottaren@gmail.com
KENNEL ZATRAVIN, Pia Söderholm, 0400 803 979, pia.soderholm@gmail.com
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TILASTOJA VUODELTA 2015
TERVEYSTUTKIMUKSET 2015: (lähde: SKL, KoiraNet)
Koiran nimi
CARLA

Rek.nro
FI36005/12

JÄÄLINNAN LUMIVYÖRY

FIN43481/06

KALLIOVAARAN QASIM PRINC

FIN10348/08

KALLIOVAARAN ZARA PRINCOVA
KALLIOVAARAN ZIPPO PRINC

FI56205/11

KALLIOVAARAN ÅLGA PRINCOVA
KALLIOVAARAN ÄLINÄ PRINCOVA
KALLIOVAARAN ÄNGEL PRINCOVA
LUMIPUUN EDVIN

FI36980/12

FI56203/11

FI44672/12
FI44671/12
FI56303/12

SNOWHITE COWBOYS CASPER

FI31677/13

SNOWHITE COWBOYS CESSIE

FI31671/13

SNOWHITE COWBOYS CHAMPION
TATRANKAUNOTTAREN ATARA
CASUSE

FI31678/13

TATRANKAUNOTTAREN AURELIA CASUSE

FI38601/13

FI38599/13

Vanhemmat
i.Haltiavuoren Boja Derek C/B 0/0
e.Stubbenin Julia A/A 0/0
i.Aikahukka Von Der Stockacher Halde
e. Borderlove White Sapphire
i.Borderlove White Thunder B/B 0/0
e.Kalliovaaran Madunk PrincovaB/D0/0
i.Aamuruskon Goral Cuvac C/C 0/0
e.Kalliovaaran Unna Princova B/C 0/0
I. Aamuruskon Goral Cuvac C/C 0/0
e. Kalliovaaran Unna Princova B/C 0/0
i.Augenzahn Lord A/A 0/0
e.Kalliovaaran Queen Princova A/A 0/0
i.Kalliovaaran Tomas Princ C/C 0/0
e. Augenzahn Milada B/A 0/0
i.Kalliovaaran Tomas Princ C/C 0/0
e.Augenzahn Milada B/A 0/0
i.Aamuruskon Baras Cuvac D/D 0/0
e.Jäälinnan Meren Lumo A/A 0/0
i.Mamacomama’s Alferdo C/C 0/0
e.Snowhite Cowboys Beeta C/A 0/0
i.Mamacomama’s Alferdo C/C 0/0
e.Snowhite Cowboys Beeta C/A 0/0
i.Mamacomama’s Alferdo C/C 0/0
e.Snowhite Cowboys Beeta C/A 0/0
i.Casus Onyx Mark C/B 0/0
e.Jäälinnan Meren Kaunotar D/C 0/0

Lonkat

Kyynärät

Muut tutkimukset
Polvilumpioluksaatio: 0/0
Silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Silmätutkimus: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia

D/C

0/0

D/D

0/0

D/D

0/0

D/D

1/1

D/D

0/0

C/D

0/0

C/C

0/0

B/B

0/0

C/C

0/0
Sydämen kuuntelutulos: ei sivuääniä
Silmätutkimus: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Polvilumpioluksaatio: 0/0
Sydämen kuuntelutulos: ei sivuääniä
Silmätutkimus: Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
Polvilumpioluksaatio: 0/0

i.Casus Onyx Mark C/B 0/0
e.Jäälinnan Meren Kaunotar D/C 0/0

Vuonna 2015 syntyi kaksi pentuetta, joissa yhteensä kahdeksan pentua:
Kennelnimi

Synt.aika

SNOWHITE COWBOYS

22.7.2015

Pentueen sukusiitosprosentti
4 ja 7 polvella
0,00% / 0,54%

HALTIAVUOREN

2.10.2015

0,00% / 2,16%

Vanhemmat
lonkat/kyynärät

Pentumäärä
u/n

Kasvattaja

i.Snowhite Cowboys Champion C/C 0/0
e.Ida Pod Kocno A/A 0/0
i. Zatravin Azor B/B 0/0
e. Haltiavuoren Ealaskas A/A
0/0

1u

Riikka Lahti

3u / 4n

Virve Mikkola

Vuonna 2015 tuonteja rekisteröitiin 2 kpl:
Nimi
CELINE BRATROŇSKÉ STĚSTÍ
ISHTAR ONYX MÁRK

Rek.nro
FI11949/15
CMKU/SC/2352/14
FI13706/15
CMKU/SC2329/14

Synt.aika
15.10.2014

Vanhemmat

2.8.2014

i. CHESTER ORLICKÝ TALISMAN

i. MARCEL JANIN RANC
e. ERIN TATRANSKA PERLA
e. VICTORIA QUEEN Z
POZDISOVSKEJ DOLINY
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Tuontimaa
Tšekki
Tšekki

JÄLKELÄISMÄÄRÄT (lähde: SKL, KoiraNet)
Otanta on suoritettu vuosien 2005 – 2015 väliseltä ajalta.

Uros
MAMACOMAMA'S ALFERDO
AIKAHUKKA VON DER
STOCKACHER HALDE
KALLIOVAARAN DARCEK
AUGENZAHN MAX
SAMO ERIK JANIN RANC

pentueita/pentuja
4/23
3/19

Narttu
CIDA MEDZIHRADSKY DVOR
KALLIOVAARAN MEIKA PRINCOVA
AUGENZAHN LUMIERE
HALTIAVUOREN CHIRA
HALTIAVUOREN BIAGGA

2/17
3/15
2/13

pentueita/pentuja
2/22
3/14
2/13
2/13
2/11

Muistutuksena suositus rodun JTO: sta:
Rotuyhdistys suosittelee yksittäisen koiran jälkeläismääräksi 20 pentua.
TOISEN POLVEN JÄLKELÄISMÄÄRÄT (lähde: SKL, KoiraNet) Otanta on suoritettu vuosien 2005 - 2015 väliseltä ajalta.
Uros

KALLIOVAARAN DARCEK
AIKAHUKKA VON DER STOCKACHER
HALDE
GASTON POVODIE HRONA
KALLIOVAARAN KOZAK PRINC
CHAMPION BIELY LEV

toisessa polvessa
pentueita/pentuja
8/45
6/30

Narttu

toisessa polvessa
pentueita/pentuja
10/56
4/23
3/22
4/21

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

5/26
4/23
5/22

4/18

Yleinen suositus on, että toisen polven jälkeläismäärä ei ylitä kahta kertaa ensimmäisen polven jälkeläismäärälle annettua enimmäissuositusta. Esim. jos suositus ensimmäisen polven enimmäismäärälle on 20, niin toisen polven määrä
ei saisi olla enemmän kuin 40.
KAIKKI NÄYTTELYKÄYNNIT 2002- 2015
Taulukosta käy ilmi vuosittainen näyttely määrä, näyttelykäyntien määrä, paljonko määrästä on ollut uroksia ja paljonko narttuja, ja saadut laatuarvostelut.

Vuosi
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
yht.

Näyttelyitä
42
26
38
51
42
44
45
45
56
49
50
46
47
42
623

Näyttelykäyntejä
78
67
123
174
151
114
118
149
169
154
132
152
145
101
1827

Uroksia
37
33
51
72
43
32
37
47
57
47
54
58 (19)
46 (18)
25 (12)
639

Narttuja
41
34
72
102
108
82
81
102
112
107
78
94 (31)
99 (29)
76 (22)
1188

SA

ERI

53
47
74
115
115
67
79
93
109
114
91
77 110
54 88
65 80
196 1235

EH

H

T

HYL

11
19
35
44
26
34
31
41
42
32
28
32
50
16
441

11
1
9
11
9
7
6
13
16
5
8
6
4
3
109

2
1
2
2
1
3
1

1

2
1
2
17

EVA

2
1

1
1

1
1
2
2
1
2
2
1
16

2

2
2
1
1
10

SA merkinnät vuodesta 2013 alkaen. Uroksien ja narttujen ruudussa suluissa kuinka monta eri narttua ja urosta on
vuoden aikana käynyt näyttelyssä. Tilastot koottu SKL jalostustietojärjestelmästä.
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SUOMEN MUOTOVALIOT (FI MVA) VUONNA 2015
Koira
BELA Z POZDISOVSKEJ DOLINY
LUMIPUUN ADALMIINA
SNOWHITE COWBOYS CASPER
SNOWHITE COWBOYS CHAMPION
TATRANKAUNOTTAREN ANASTAZIE CASUSE
TATRANKAUNOTTAREN AURELIA CASUSE

Omistaja
PIA SÖDERHOLM
SATU KETONEN
GRETE LISE KLEMETTINEN
RIIKKA LAHTI
KIRSI LEIMU

Kasvattaja

KIRSI LEIMU

KIRSI LEIMU
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SATU KETONEN
RIIKKA LAHTI
RIIKKA LAHTI
KIRSI LEIMU

MESSARI 2015
Näyttelyvuoden päätösnäyttelyssä itsenäisyyspäiväviikonloppuna Helsingin Messukeskuksessa jaettiin 2015
Helsinki Winner- ja Vuoden Voittaja-tittelit.
Tulokset: 5.12.2015 Helsinki Winner tuomarina Rajic Branislav

Helsinki Winner ROP ja VSP cuvacit (KuvaTeija Riukka).

Urokset: Snowhite Cowboys Champion val eri/ 1,pu1, sa, ROP, cacib, HeW-15
Snowhite Cowboys Coral avo eri/ 1,pu2, sa, sert, varaca
Snowhite Cowboys Casper val eh/ 2

HeJW -15 ja JV-15 Haltiavuoren Fatra-Macha (Kuva Virpi Paakala).

Nartut : Kalliovaaran Bebeta Princova nuo eri// 1,pn1, sa, sert, VSP, cacib ,HeW-15
Haltiavuoren Fatra-Macha jun eri/ 1,sa ,pn 3 ,vasert ,HeJW-15
Zatravin Elsa val eri 1, pn2, sa, varaca
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Tulokset 6.12.2015 Vuoden Voittaja tuomarina Timonen Unto

Vuoden Voittaja 2015 ROP ja VSP cuvacit (Kuva Grete Lise Klemettinen).

Urokset: Snowhite Cowboys Casper val eri/ 1,pu1, sa ,ROP, cacib ,V-15
Italo Mister Slovakia X nuo eri/1
Nartut : Kalliovaaran Bebeta Prinova nuo eri/1, pn1, sa,sert VSP, cacib, V-15
Haltiavuoren Fatra-Macha jun eri/1, JV-15
Zatravin Elsa val eri/1, sa,pn2, varaca

Onnittelut voittajille!
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KESÄPÄIVÄ 2016 ILMOITTAUTUMISLOMAKE:
KESÄPÄIVÄNÄYTTELY:
Koiran nimi
Rekisterinumero
Omistaja
Sähköposti
Luokka:

Pennut 5-7kk

Pennut 7-9kk

Jun

Avo

Nuo

Veteraanit

Val

Kotikoiraluokka:
Parikilpailu
____________________________________________________________________________________
KESÄPÄIVÄRUOKAILUT
Lauantai aamupala:

hlö määrä ___

Lauantai päiväruoka:

hlö määrä ___

Lauantai iltapala:

jäsen hlö määrä ___

ei jäsen hlö määrä ___

Sunnuntai aamupala:
hlö määrä ___
Ruoka-aineallergia: ____________________________________________________________________
Osallistun kesäkokoukseen
Olen yhdistyksen jäsen
päiväys ____.____._________

hlö määrä___

( vain jäsenet )

en ole yhdistyksen jäsen
allekirjoitus __________________________________

Ilmoittautuminen viimeistään 20.6.2016 mennessä:
Inga Pyykkö, Hirvenojantie 29, 48810 Kotka
tai sähköpostilla: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com
HUOM! MAKSUKUITISTA KOPIO ILMOITTAUTUMISEN MUKAAN!
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KESÄPÄIVÄNÄYTTELYN ILMOITTAUTUMISOHJE:
Ilmoittautumiset lomakkeella 20.6.2016 mennessä osoitteeseen:
Inga Pyykkö, Hirvenojatie 29, 48810 KOTKA
sähköpostilla: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com Aihekenttään KESÄPÄIVÄT 2016
tiedustelut: 041 543 9512
Pankkiyhteys: FI28 1085 3000 3173 62 viite: 1122 Käytä ehdottomasti viitettä!
Saaja: Slovakianpaimenkoirayhdistys ry
Hinnat: Jäsenet
1. koira 25€
2. koira jne. 22€
pennut 20€
pari kilpailu 10€

Ei Jäsenet
Kaikki 35€

*Kasvattaja- ja jälkeläisluokat ovat yhdistyksen jäsenille ilmaiset ja näihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
*Mainostilaa kesäpäiväluetteloon voi yhdistyksen jäsen halutessaan ostaa hintaan 10€/ ½ sivu.
Ilmoittautumislomake on myös yhdistyksen sivuilla www.slovakianpaimenkoirayhdistys.fi
RUOKAILUT:
Ruokailut ja aamupalat ovat Kestikartano Aurantolassa ja yhdistys järjestää pientä korvausta vastaan iltapalan sitä haluaville.
Ruokailuun ilmoittautumiset ovat sitovat ja tapahtuvat samalla lomakkeella kuin kesäpäivänäyttelyyn ilmoittautuminen. Ruokailut maksetaan paikanpäällä Kestikartano Aurantolassa.
HINNAT:
Aamupala
Lauantai lounas
Lauantai iltapala

8€/hlö
13€
jäsenet 2€, ei jäsenet 5€

YÖPYMINEN:
Tällä hetkellä kaikki mökit ovat varattuja.
Yöpyminen varataan itse suoraan Kestikartano Aurantolasta.
Hinnat ja mökkivaihtoehdot www.aurantola.fi
puhelin 05 386164
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ASIAA JALOSTUSTARKASTUKSISTA
Slovakianpaimenkoirayhdistys on ollut hyvin edistyksekäs käynnistäessään jo vuonna 1992 säännölliset jalostustarkastukset. Vuosien varrella on jalostustarkastettu 150 slovakiancuvacia! Määrä on huikea, suhteutettiinpa se cuvacpopulaatioomme tai vaikka tarkasteltaessa määrää absoluuttisena lukuna. Hienoa on ollut
lisäksi se, että jäsenlehtemme julkaisee tarkastuslausunnot valokuvineen, ja tiedot löytyvät myös nettisivuilta. Uskon, että jalostustarkastuksissa tarkasteltavat
ulkomuodon ominaisuudet kiinnostaa jäsenistöä – ja
osin vaikuttavat myös tehtäviin jalostusvalintoihin.
Voimme olla todella ylpeitä näistä!

vuosina näkyi enemmänkin yksilöitä, joilla oli pienet,
vekille taittuvat korvat. Tätä ongelmaa näkee enää todella vähän – ja hyvä näin – toisaalta meillä on myös
joitakin yksilöitä, joilla on isot korvat. Silmien toivotaan olevan tummanruskeat ja muodoltaan soikeat.
Vaikka kyseessä on vain pieni yksityiskohta, on myönnettävä, että pyöreät silmät pilaavat halutun, rodunomaisen ilmeen. Ilmeen syvyys ja puhuttelevuus
myös kärsii, jos väri on vaaleanruskea.

Jalostustarkastusten pohjalta nostan muutamia huomioita tämän hetken cuvackannastamme: Koirien säkäkorkeuksissa meillä on edelleen jonkun verran hajontaa. Rotumääritelmämme on koon suhteen varsin
salliva (urokset 62-70 cm, nartut 59-65 cm), ja toivonkin meidän olevan kokohaasteista tietoisia jalostusvalintoja tehdessämme. Kokovaihtelua suurempana
haasteena pidän edelleen koirien mittasuhteita; raajakorkeuden ja säkäkorkeuden suhdetta sekä säkäkorkeuden ja rungon pituuden suhdetta. Meillä on jonkin
verran turhan pitkärunkoisia koiria, ja erityisesti meillä
on matalaraajaisia yksilöitä. Väitän, että mittasuhteet
ovat parantuneet vuosien saatossa, mutta tässä meillä
on mielestäni edelleen työsarkaa.
Slovakiancuvacin tulee olla kauttaaltaan liioittelematon ja terverakenteinen ravaajakoira. Tämän tärkeän
lauselman jälkeen tuntuu vähän hassulta kirjoittaa
pään yksityiskohdista, pigmenteistä, tai silmien väristä.
Silti käytän tälle pohdinnalle pienen pätkän. Tämä
siksi, että isot valkoiset laumanvartijarodut muistuttavat kovasti toisiaan, mutta erityisesti päästä nämä rodut tulisi erottaa toisistaan. Tämän vuoksi tulee pään
yksityiskohdat ymmärtää ja rotumme yksityiskohtia
kunnioittaa myös tästä näkökulmasta. Koirakannastamme löytyy todella hyviä päitä, mutta valitettavasti
isolla joukolla on joitakin seuraavista, eritasoisista virheistä: Ideaalitapauksessa kirsupigmentti on kesät-talvet musta, näin ei valitettavasti aina ole. Täysihampainen suu on tavoitteena, mutta joitakin välihammaspuutoksia on nyt viime aikoina tullut esiin. Menneinä

Elena Ruskovaara.
Vielä muutama sana luustosta, rakenteesta ja liikkeistä. Luustojen vahvuudessa tuntuu olevan jonkin
verran eroja ja voisin jopa todeta, että tässä on kasvattaja- ja linjakohtaisia eroavaisuuksia. Ehkä näemme
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halutun luustonvahvuuden eritavoin? Luustoltaan raskaita yksilöitä näkee harvoin, jonkun verran esiintyy
kuitenkin turhan keveäraajaisia yksilöitä. Mielestäni
koirakantamme on varsin terverakenteista. Nykyisin
ihailtavan vähän näkee ahtaita takaliikkeitä ja sisäänpäin kääntyneitä kintereitä. Cuvacin raajojen kulmausten tulee olla kohtuulliset ja erityisen tärkeää on, että
etu- ja takaosa ovat keskenään tasapainossa. Olen ollut havaitsevanani, että viimeaikoina olemme vähän
menettäneet takaosien voimaa. Tämä liittynee käytännössä takaosan luiden välisiin suhteisiin (vrt. korkea
kinner), lihaskuntoon sekä kulmauksiin. Terverakenteinen koira liikkuu hyvin - koiramme liikkuvat varsin terveesti – voimme siis olla aika tyytyväisiä tässä kohdassa! On selvää, että joillakin on lihaskunnossa toivomisen varaa, nuoret yksilöt voivat olla vielä rungoltaan
täyttymättömiä ja siksi esim. etuosan liikerata on epävakaa.

Edellä kuvattuja summaten: Mielestäni
cuvackantamme on ulkomuodon osalta kehittynyt oikeaan suuntaan. Kehittämistehtäviä meillä vielä on,
mutta yhteistyöllä voimme päästä näissä eteenpäin.
Seuraavan keskustelun aihe voisikin olla koirien käytös
ja luonne, sekä perinnölliset viat ja sairaudet.
Seuraava jalostustarkastus järjestetään 8. lokakuuta,
mutta tarvittaessa esim. eräiden näyttelyiden yhteydessä voidaan järjestää tarkastusmahdollisuus. Näistä
mahdollisuuksista saat jalostustoimikunnalta lisätietoja.
Hyvää talvenjatkoa toivotellen,
Elena Ruskovaara
jalostustoimikunnan puheenjohtaja
jalostustarkastaja, ulkomuototuomari

JALOSTUSTARKASTUS
Tarkastaja: Elena Ruskovaara, Paikka: Hämeenkoski, Aika: 3.10.2015
Hämeenkoskella Elena Ruskovaara suoritti yhdeksän jalostustarkastusta Hämeenkoskella 3.10.2015.
Seuraavilla sivuilla on kyseisistä koirista jalostustarkastusraportit.
Jalostustarkastetut koirat valokuvasi Henna Suihko.
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Koiran nimi: Kalliovaaran Ängel Princova
Rek.nro: FI44671/12
Synt.: 10.7.2012
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet: D/D
Tarkastaja: Elena Ruskovaara Paikka: Hämeenkoski

Sukupuoli: Narttu
Tatuointi / siru: 981098104285332
Ikä: 3v 2kk
kyynärnivelet: 0/0
Aika: 3.10.2015

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: Hiukan pitkärunkoinen, nyt kesäkarvassa, tarpeeksi narttumainen kokonaisuus
2. KOKO:
säkäkorkeus: 62cm
3. PÄÄ
tarpeeksi narttumainen
purenta:
ok
hampaat (koko ja muut huomiot): pienet välihampaat
kallo-osa:
sopiva voimakkuus
otsapenger:
selvä
kuono-osa:
sopiva voima ja pituus
huulet:
tiiviit
pigmentti kirsussa: erinomainen, tumma
pigmentti huulissa: yleisväri tumma, joitakin katkoja
silmät:
ilme: tarkkaavainen
väri: tummanruskea
muoto: manteli
korvat:
kiinnitys: erinomaiset
koko: sopiva
4. RUNKO
kaula:
sopiva pituus, keskivahva
rintakehä
muoto: vähän matala, pyöristynyt
pituus: sopiva
eturinta:
tarpeeksi eturintaa
selkä:
vähän pitkä
lanneosa
pituus: sopiva
vahvuus: tanakka
lantion
asento: hiukan laskeva
pituus: sopiva

5. RAAJAT
raajojen luusto: keskivahva
käpälät:
sopivan tiiviit
eturaajat:
oikea-asentoiset
lapaluun asento ja pituus: hyvä pituus, viisto
olkavarren asento ja pituus: riittävän pitkä, sopiva
viistous
takaraajat:
keskivoimakkaat
reiden pituus ja lihaksikkuus: tarpeeksi voimaa, ok pituus
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): sopiva pituus
kintereet: hyvä korkeus
kannukset: molemmissa takaraajoissa kannuskynnet
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: vähän huolimattomat
liikkeet takaa: tarpeeksi yhdensuuntaiset
liikkeet sivusta: sopiva askelpituus
selkä liikkeessä: tarpeeksi tiivis
7. HÄNTÄ
pituus: ylettyy kintereeseen
asento seistessä: takaraajojen välissä
asento liikkeessä: matala-asentoinen
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: nyt vaihtumassa, kesäkarva
karvan määrä: vaihtumassa
väri: puhtaanvalkoinen
9. KÄYTÖS: juro, pidättyväinen, tutkittavissa
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: pigmentti
erityisiä puutteita:
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Koiran nimi: Kalliovaaran Åsa Princova
Rek.nro: FI36981/12
Synt.: 26.5.2012
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet: C/C
Tarkastaja: Elena Ruskovaara Paikka: Hämeenkoski

Sukupuoli: Narttu
Tatuointi / siru: 985170001042910
Ikä: 3v 4kk
kyynärnivelet: 0/0
Aika: 3.10.2015

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: Hyvä raajakorkeus, hiven pitkä runko, riittävä raajaluusto
2. KOKO:
säkäkorkeus: 62cm
3. PÄÄ
purenta:
tiivis, leikkaava
hampaat (koko ja muut huomiot): keskikokoiset
kallo-osa:
sopivasti kaartuva, riittävän tilava
otsapenger:
erinomainen
kuono-osa:
tarpeeksi voimakas, hyvä pituus
huulet:
tiiviit
pigmentti kirsussa: syvän tumma, aavistus rusehtavaa

5. RAAJAT
raajojen luusto: riittävän voimakas
käpälät:
vähän pitkänomaiset ja matalat
eturaajat:
hyvä asentoiset, aavistuksen pehmeät
ranteet
lapaluun asento ja pituus: erinomainen pituus ja
asento
olkavarren asento ja pituus: hyvät
takaraajat:
oikea asentoiset
reiden pituus ja lihaksikkuus: hyvä pituus, sopiva lihaskunto
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): pitkähkö
sääri
kintereet: sopiva korkeus, yhdensuuntaiset
kannukset: ei kannuksia
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: kyynärpäistä leveät ja löysät
liikkeet takaa: yhdensuuntaiset ja ponnekkaat
liikkeet sivusta: hyvä askelpituus
selkä liikkeessä: tarpeeksi tiivis
7. HÄNTÄ
pituus: ylettyy juuri kinnernivelen alapuolelle
asento seistessä: oikea, sikarimainen
asento liikkeessä: rennosti rungon takana kaarella

pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: erinomainen, tarkkaavainen
väri: tumman ruskea
muoto: aavistuksen pyöreät
korvat:
kiinnitys: erinomainen
koko: oikea
4. RUNKO
kaula:
erinomainen pituus ja asento
rintakehä
muoto: sopivasti pyöristynyt
pituus: hyvä
eturinta:
sopiva
selkä:
aavistuksen pitkä, riittävän tiivis
lanneosa
pituus: aavistuksen pitkä
vahvuus: hyvä
lantion
asento: hyvä asento
pituus: oikea

muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: karva vaihtumassa, luonnollinen likaahylkivä, selässä loivat laineet
karvan määrä: vaihtumassa
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: helposti tutkittavissa, tarkkaavainen
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: voimakas, oikea asentoinen takaosa, selvä sukupuolileima
erityisiä puutteita:
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Koiran nimi: Snowhite Cowboys Casper
Rek.nro: FI31677/13
Synt.: 25.4.2013
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet: C/C
Tarkastaja: Elena Ruskovaara Paikka: Hämeenkoski

Sukupuoli: Uros Kivekset: ok
Tatuointi / siru: 985170002281168
Ikä: 2v 5kk
kyynärnivelet:0/0
Aika: 3.10.2015

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: Erinomainen
maskuliininen olemus, kesäkarvassa
2. KOKO:
säkäkorkeus: 68cm
3. PÄÄ
hyvänmallinen, ilmeikäs
purenta:
ok
hampaat (koko ja muut huomiot): pienet välihampaat
kallo-osa:
hyvin kaartuva, selvät posket
otsapenger:
sopiva
kuono-osa:
hyvä pituus, tarpeeksi voimaa
huulet:
tiiviit
pigmentti kirsussa: tumma
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: oikea
väri: tummanruskeat
muoto: erinomainen
korvat:
kiinnitys: oikea
koko: hyvä
4. RUNKO
kaula:
vahva, oikea-asentoinen
rintakehä
muoto: ikään sopiva, tanakka kunto
pituus: hyvä
eturinta:
sopiva
selkä:
tyypillinen
lanneosa
pituus: tarpeeksi tiivis
vahvuus: sopiva
lantion
asento: hiukan viisto
pituus: keskipitkä

5. RAAJAT
raajojen luusto: keskivahva
käpälät:
tarpeeksi kootut
eturaajat:
oikea-asentoiset
lapaluun asento ja pituus: sopivat
olkavarren asento ja pituus: hyvä viistous, tarpeeksi
pitkät
takaraajat:
varma-asentoiset
reiden pituus ja lihaksikkuus: sopivat
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): tyypillinen
kintereet: sopiva korkeus
kannukset: ei kannuksia
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: kyynärpäistä löysät
liikkeet takaa: tarpeeksi yhdensuuntaiset
liikkeet sivusta: hyvä askelpituus
selkä liikkeessä: hyvä
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu kintereeseen
asento seistessä: loivalla kaarella
asento liikkeessä: rungon takana kaartuneena
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: kesäkarvassa, likaa hylkivä, nyt keskipitkä
karvan määrä: kesäkarvassa
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: tarkkaavainen, tarpeeksi itsevarma, tutkittavissa
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: mittasuhteet ja olemus
erityisiä puutteita:
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Koiran nimi: Snowhite Cowboys Coral
Rek.nro: FI31674/13
Synt.: 25.4.2013
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet:
Tarkastaja: Elena Ruskovaara Paikka: Hämeenkoski

Sukupuoli: Uros Kivekset: ok
Tatuointi / siru: 985170002264893
Ikä: 2v 6kk
kyynärnivelet:
Aika: 3.10.2015

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: Erinomainen
raajakorkeus, oikeat mittasuhteet, hyvä sukupuolileima
2. KOKO:
säkäkorkeus: 70cm

5. RAAJAT
raajojen luusto: keskivahva
käpälät:
matalat ja pitkät
eturaajat:
ranteissa pehmeyttä, tarpeeksi yhdensuuntaiset
lapaluun asento ja pituus: erinomainen viisto
olkavarren asento ja pituus: sopiva asento, tarpeeksi
pitkä
takaraajat:
keskivoimakkaat
reiden pituus ja lihaksikkuus: sopivat
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): keskipitkä
kintereet: sopiva korkeus
kannukset: ei kannuksia
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: joustavat
liikkeet takaa: tarpeeksi yhdensuuntaiset
liikkeet sivusta: erinomainen askelpituus, joustava askellus
selkä liikkeessä: erinomainen
7. HÄNTÄ
pituus: ei ylety aivan kintereeseen
asento seistessä: loivasti päästä kaarella
asento liikkeessä: rennosti rungon yläpuolelle kaartuneena
8. KARVAPEITE
karvan laatu: vaihtumassa, erinomainen likaa hylkivä,
kuohkea
karvan määrä: sopiva, vaihtumassa
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: erinomaisen helposti tutkittavissa, itsevarma
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: mittasuhteet, olemus, käytös, sukupuolileima

3. PÄÄ
hyvä malli, päässä tarpeeksi kokoa
urokselle
purenta:
tiivis, leikkaava
hampaat (koko ja muut huomiot): kaikki hampaat
kallo-osa:
erinomaisesti kaartuva, keskivahva
otsapenger:
sopiva
kuono-osa:
keskipitkä, tarpeeksi voimakas
huulet:
tiiviit
pigmentti kirsussa: erinomainen tumma
pigmentti huulissa: erinomainen tumma
silmät:
ilme: tyypillinen, terhakka
väri: tarpeeksi tumma
muoto: manteli, silmät asettuneet vähän lähekkäin
korvat:
kiinnitys: oikea
koko: erinomainen
4. RUNKO
kaula:
ulottuva, oikea asentoinen
rintakehä
muoto: sopivan tilava
pituus: hyvä
eturinta:
niukka
selkä:
hyvä
lanneosa
pituus: keskipitkä
vahvuus: sopiva
lantion
asento: keskipitkä
pituus: erinomainen

erityisiä puutteita:
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Koiran nimi: Tatrankaunottaren Anastazie Casuse
Rek.nro: FI38598/13
Synt.: 17.6.2015
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet:
Tarkastaja: Elena Ruskovaara Paikka: Hämeenkoski

Sukupuoli: Narttu
Tatuointi / siru: 981098104296367
Ikä: 2v 3kk
kyynärnivelet:
Aika: 3.10.2015

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET:Oikea malli, hyvät raajat ja täyteläinen olemus.
2. KOKO:
säkäkorkeus: 63cm
3. PÄÄ
ilmeikäs, kantikas kallo
purenta:
ok
hampaat (koko ja muut huomiot): yksi ylimääräinen P1
välihammas
kallo-osa:
syvä, kaartuva kallo, vähän kulmikas kallon malli
otsapenger:
selvä
kuono-osa:
sopiva pituus, keskivahva, tarpeeksi
täyttynyt kuonontyvi
huulet:
riittävän tiiviit
pigmentti kirsussa: syvän tumma, yksi vaalentunut kohta
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: lempeä
väri: tummanruskea
muoto: hiukan pyöristyvät
korvat:
kiinnitys: oikea
koko: hyvä
4. RUNKO
kaula:
vahva, keskipitkä
rintakehä
muoto: täyteläinen, syvä
pituus: hyvä
eturinta:
sopiva
selkä:
hyvä
lanneosa
pituus: tiivis
vahvuus: vahva
lantion
asento: ok
pituus: keskipitkä

5. RAAJAT
raajojen luusto: erinomainen, kokoon sopiva
käpälät:
vähän matalat
eturaajat:
oikea-asentoiset
lapaluun asento ja pituus: hyvä pituus ja viistous
olkavarren asento ja pituus: sopivat
takaraajat:
hyvä asentoiset
reiden pituus ja lihaksikkuus: sopivat
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): oikea
kintereet: erinomaiset
kannukset: molemmissa takaraajoissa kannuskynnet
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: vähän leveät ja huolimattomat
liikkeet takaa: erinomaiset, yhdensuuntaiset
liikkeet sivusta: keskipitkä askel
selkä liikkeessä: sopiva
7. HÄNTÄ
pituus: pitkä, ulottuu kintereen alapuolelle
asento seistessä: hännänpää kaartuu loivasti
asento liikkeessä: matala-asentoinen rungon takana
kaarella
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: erittäin hyvä, loivasti laineikas ja kuohkea
karvan määrä: sopiva
väri: puhtaanvalkoinen
9. KÄYTÖS: tutkittavissa, vähän tottumaton, pidättyväinen
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: tyyppi, olemus ja mittasuhteet
erityisiä puutteita:
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Koiran nimi: Tatrankaunottaren Atara Casuse
Rek.nro: FI38599/13
Synt.: 17.6.2013
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet:
Tarkastaja: Elena Ruskovaara Paikka: Hämeenkoski

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: Erittäin narttumainen, nyt kesäkarvassa, vähän matala, tanakka
runko, keskivahvat raajat
2. KOKO:
säkäkorkeus: 58cm
3. PÄÄ
Voimakaskalloinen, vähän lyhytlinjainen pää
purenta:
ok
hampaat (koko ja muut huomiot): normaali koko
kallo-osa:
voimakas
otsapenger:
selvä
kuono-osa:
vahva, lyhyehkö
huulet:
tarpeeksi tiiviit
pigmentti kirsussa: tumma
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: ystävällinen
väri: tumman ruskea
muoto: hiukan pyöreät
korvat:
kiinnitys: oikea
koko: erinomainen
4. RUNKO
kaula:
keskipitkä, vahva
rintakehä
muoto: erittäin hyvä
pituus: erinomaisen pitkä
eturinta:
tarpeeksi eturintaa
selkä:
sopiva pituus, vähän löysä
lanneosa
pituus: tiivis
vahvuus: tanakka
lantion
asento: hiukan laskeva
pituus: tarpeeksi pitkä

Sukupuoli: Narttu
Tatuointi / siru: 981098104284771
Ikä: 2v3kk
kyynärnivelet:
Aika: 3.10.2015

5. RAAJAT
raajojen luusto: sopiva
käpälät:
sopivan tiiviit
eturaajat:
varma-asentoiset
lapaluun asento ja pituus: oikea pituus ja asento
olkavarren asento ja pituus: sopiva viistous ja tarpeeksi pitkä
takaraajat:
keskivoimakkaat, varma-asentoiset
reiden pituus ja lihaksikkuus: keskipitkä, keskivahva
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun):pitkähkö
kintereet: hyvä korkeus
kannukset: ei kannuksia 6. LIIKKEET
liikkeet edestä: hiukan huolimattomat
liikkeet takaa: ponnekkaat, vähän kapeat
liikkeet sivusta: keskipitkä askel
selkä liikkeessä: riittävän tiivis
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu kinnernivelen alapuolelle
asento seistessä: erinomainen sikarimainen
asento liikkeessä: rennosti rungon takana lähes suorana
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: likaa hylkivä
karvan määrä: nyt tuuhea, mutta lyhyt karvapeite
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS Erinomaisesti tutkittavissa, itsevarma, mukava käytös
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: Käytös, pigmentti
erityisiä puutteita: Raajakorkeus/koko
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Koiran nimi: Tatrankaunottaren Alyzia Casuse
Rek.nro: FI38597/13
Synt.: 17.6.2013
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet:
Tarkastaja: Elena Ruskovaara Paikka: Hämeenkoski

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: Vahvarunkoinen, vähän matalaraajainen, selvä sukupuolileima
2. KOKO:
säkäkorkeus: 58,5cm
3. PÄÄ
Narttumainen, ilmeikäs
purenta:
tiivis
hampaat (koko ja muut huomiot): ok
kallo-osa:
sopivasti kaartuva
otsapenger:
selvä
kuono-osa:
keskipitkä, keskivahva
huulet:
sopivan tiiviit
pigmentti kirsussa: täyteläisen musta
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: ystävällinen
väri: tummanruskea
muoto: aavistuksen pyöristyvät
korvat:
kiinnitys: oikeat
koko: sopiva
4. RUNKO
kaula:
keskipitkä, vahva, hyvä asentoinen
rintakehä
muoto: tilava
pituus: sopiva
eturinta:
sopiva leveys, tarpeeksi täytettä
selkä:
keskipitkä
lanneosa
pituus: keskipitkä
vahvuus: tanakka
lantion
asento: oikea
pituus: tarpeeksi pitkä

Sukupuoli: Narttu
Tatuointi / siru: 981098104296143
Ikä: 2v 3kk
kyynärnivelet:
Aika: 3.10.2015

5. RAAJAT
raajojen luusto: tarpeeksi voimakas
käpälät:
tiiviit, soikeat, vähän matalat
eturaajat:
oikea-asentoiset
lapaluun asento ja pituus: hyvä pituus ja asento
olkavarren asento ja pituus: tarpeeksi pitkä, oikeaasentoinen
takaraajat:
varma-asentoiset
reiden pituus ja lihaksikkuus: sopivat
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): sopivat
kintereet: hyvä korkeus
kannukset: ei kannuksia
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: vähän huolimattomat
liikkeet takaa: yhdensuuntaiset, jäykkyyttä
liikkeet sivusta: keskipitkä askel
selkä liikkeessä: hyvä
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu kintereen alapuolelle
asento seistessä: tyypillinen
asento liikkeessä: matala-asentoinen rennosti suorana
rungon takana
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: likaa hylkivä, rungon myötäinen, nyt vähän
lyhyttä
karvan määrä: vuodenaikaan sopiva
väri: puhtaanvalkoinen
9. KÄYTÖS: Erinomaisesti tutkittavissa, ystävällinen ja
rento
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: käytös, pigmentti
erityisiä puutteita: voisi olla raajakkaampi ja kookkaampi

24

Koiran nimi: Tatrankaunottaren Anabelyz Casuse
Rek.nro: FI38600/13
Synt.: 17.6.2013
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet: B/B
Tarkastaja: Elena Ruskovaara Paikka: Hämeenkoski

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: Siroraajainen,
hyvät mittasuhteet, selvä sukupuolileima
2. KOKO:
säkäkorkeus: 60cm
3. PÄÄ
narttumainen, ilmeikäs
purenta:
tiivis
hampaat (koko ja muut huomiot): ok
kallo-osa:
sopiva voima
otsapenger:
selvä
kuono-osa:
hyvä pituus
huulet:
sopivan tiiviit
pigmentti kirsussa: tumma, täyteläisen musta
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: ystävällinen
väri: tummanruskea
muoto: hiukan pyöristyvä
korvat:
kiinnitys: oikea
koko: erinomaiset
4. RUNKO
kaula:
keskipitkä
rintakehä
muoto: tarpeeksi täyttynyt
pituus: hyvä
eturinta:
kapea
selkä:
sopiva
lanneosa
pituus: sopiva
vahvuus: ok
lantion
asento: voimakkaasti laskeva
pituus: keskipitkä

Sukupuoli: Narttu
Tatuointi / siru: 981098104295247
Ikä: 2v 3kk
kyynärnivelet: 0/0
Aika: 3.10.2015

5. RAAJAT
raajojen luusto: turhan keveä
käpälät:
matalat, pitkät
eturaajat:
keveät, oikea-asentoiset
lapaluun asento ja pituus: sopiva pituus, hyvä viistous
olkavarren asento ja pituus: tarpeeksi viisto, vähän lyhyt
takaraajat:
sopiva asentoiset, vähän keveät
reiden pituus ja lihaksikkuus: tarpeeksi leveyttä reidessä
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): pitkähkö
kintereet: sopiva korkeus
kannukset: molemmissa takaraajoissa kynnelliset kaksoiskannukset
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: löysät, huolimattomat
liikkeet takaa: yhdensuuntaiset, hiukan kapeat
liikkeet sivusta: sopiva askelpituus
selkä liikkeessä: tyypillinen
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu kinnernivelen alapuolelle
asento seistessä: tyypillinen
asento liikkeessä: matala-asentoinen
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: kesäkarva, lyhyehkö, likaa hylkivä
karvan määrä: kesäkarva
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: tutkittavissa, vähän tottumaton, reipas
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: pigmentti, sukupuolileima
erityisiä puutteita: keveä raajaluusto ja takaraajojen
kaksoiskannukset
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Koiran nimi: Tatrankaunottaren Aurelia Casuse
Rek.nro: FI38601/13
Synt.: 17.6.2013
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet: B/B
Tarkastaja: Elena Ruskovaara Paikka: Hämeenkoski

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: Solakka, kesäkarvassa esitetty, hyvin narttumainen, sopiva raajakorkeus
2. KOKO:
säkäkorkeus: 61,5cm
3. PÄÄ
narttumainen
purenta:
tiivis
hampaat (koko ja muut huomiot): keskikokoiset
kallo-osa:
sopivasti kaartuva
otsapenger:
selvä
kuono-osa:
sopivan pitkä, keskivahva
huulet:
tarpeeksi tiiviit
pigmentti kirsussa: tasaisen tumma, rusehtava
pigmentti huulissa: tummat
silmät:
ilme: hiukan surumielinen
väri: tumman ruskea
muoto: aavistuksen pyöreät
korvat:
kiinnitys: oikea
koko: erinomainen
4. RUNKO
kaula:
keskipitkä
rintakehä
muoto: keskivoimakas, hiukan litteä
pituus: erinomainen
eturinta:
riittävä
selkä:
sopiva
lanneosa
pituus: sopiva
vahvuus: hyvä
lantion
asento: hiukan laskeva
pituus: sopiva

Sukupuoli: Narttu
Tatuointi / siru: 981098104284057
Ikä: 2v 3kk
kyynärnivelet:0/0
Aika:3.10.2015

5. RAAJAT
raajojen luusto: tarpeeksi voimakas
käpälät:
hiukan pitkät
eturaajat:
hyväasentoiset
lapaluun asento ja pituus: sopiva pituus ja asento
olkavarren asento ja pituus: tarpeeksi pitkä ja viisto
takaraajat:
tarpeeksi voimakkaat
reiden pituus ja lihaksikkuus: tarpeeksi voimakas reisi,
keskipitkä
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): pitkä
kintereet: vähän kapea-asentoiset, sopiva korkeus
kannukset: ei kannuksia
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: hiukan jäykät
liikkeet takaa: yhdensuuntaiset ja kapeat
liikkeet sivusta: keskipitkä askel
selkä liikkeessä: hyvä, tiivis
7. HÄNTÄ
pituus: ylettyy kinnernivelen alapuolelle
asento seistessä: tyypillinen
asento liikkeessä: rungon takana loivalla kaarella
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: vaihtumassa, litteästi rungon myötäinen
tällä hetkellä, suoraa lyhyttä karvaa
karvan määrä: vaihtumassa
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: murahtelee epävarmuuttaan, mutta tutkittavissa
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: sukupuolileima
erityisiä puutteita:
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MUITA TIEDOTTEITA
SUOMEN KENNELLIITTO 22.1.2016
Välimuotoisen lanne-ristinikaman jalostussuositus
Jalostustieteellisen toimikunnan suositus välimuotoisen lanne-ristinikaman eri asteiden jalostuskäytöstä on
seuraava: Oireilevat koirat suositellaan jätettäväksi
pois jalostuksesta. Kaikkia oireettomia koiria voi käyttää, mutta tuloksen LTV1−LTV4 saaneet koirat suositellaan yhdistämään vain LTV0-koirien kanssa. Tällaisten yhdistelmien jälkeläisiä suositellaan kuvattavaksi,
jotta muutosten periytymisestä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.

BVA- ja PennHip-lausunnot. OFA:n preliminary-lausunnot hyväksytään, jos koira on kuvaushetkellä täyttänyt
Suomessa vaaditun alaikärajan.

Ulkomaisten urosten jalostuskäytön poikkeusluvat
Ulkomainen uros = uroksen omistaja/omistajat/jalostusoikeuden haltija asuu ulkomailla
Koirarekisteriohjeen mukaan rotujärjestö voi asettaa
ns. pysyvän poikkeusluvan ulkomaisen uroksen jalostuskäytölle. Vuoden alusta voimaan tullut Koirarekisteriohje rajaa tällaisella poikkeusluvalla rekisteröityjen
pentueiden määrän korkeintaan kahteen kutakin
urosta kohden. Enää ei ole kuitenkaan merkitystä sillä,
tapahtuvatko astutukset Suomessa vai ulkomailla.

käyttäen Putnamin asteikkoon verrattavissa olevaa
luokittelua

Kyynärnivelistä hyväksytään lausunnot, jotka on arvosteltu International Elbow Working Groupin (IEWG) asteikkoa käyttäen sekä lausunnot, jotka ovat verrattavissa IEWG:n asteikkoon ja kuvausasento on ollut
IEWG:n suositusten mukainen.

vissa Kennelliiton asteikkoon ja joissa kuvat on otettu
Kennelliiton suositusten mukaisesti. Käytännössä ulkomailta ei tällä hetkellä saa Suomessa hyväksyttäviä selkälausuntoja. Tämän vuoksi roduille, joilla on
PEVISA:ssa ehto selän kuvaamiselle, on rotukohtaisiin
ehtoihin lisätty seuraava lievennys: ”Ulkomaiselta jalostuskoiralta ei vaadita selkälausuntoa, jos astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla.”
Tämä rotukohtainen ehto siis mahdollistaa useamman
pentueen rekisteröinnin ilman selkälausuntoa, jos niiden kohdalla astutus ei ole tapahtunut Suomessa.

Asia koskee rotuja, joilla on pysyvien poikkeuslupien
listalla jokin poikkeuslupa, jota ei jo aiemmin ole rajattu koskemaan vain yhtä kai kahta pentuetta. Kahden pentueen laskenta alkaa vuodenvaihteen jälkeen
tehdyistä astutuksista syntyneistä pentueista. Rajaus
ei koske ennen vuodenvaihdetta pakastettua spermaa
eikä myöskään tuontijälkeläisiä lasketa pentuekiintiöön.

Silmistä hyväksytään Suomessa astuvilta uroksilta
ECVO-lausunnot, pohjoismaisten ECVO:n hyväksymien
silmätarkastajien antamat lausunnot ja USA:n CERFlausunto (voi olla kirjattu OFA:n tietokantaan). Brittiläinen BVA EyeScheme -lausunto ja australialainen
AVA-ANKC Australian Canine Eye Scheme -lausunto
hyväksytään, jos lomakkeesta ilmenee, että koko silmä
on tutkittu eikä muutoksia ole todettu. Kun astutus tapahtuu ulkomailla tai siemennys tuontispermalla, hyväksytään perinnöllisten silmäsairauksien varalta annettu eläinlääkärinlausunto.

Kun kahden pentueen raja jollakin uroksella on täyttynyt, on kasvattajalla kolme vaihtoehtoa:
Suomesta tai ulkomailta
normaalin poikkeuslupakäytännön mukaisesti

Hyväksyttävät ulkomaiset tulokset on määritelty Kennelliiton sairauskohtaisissa ohjeissa ja tähän on myös
koottu niistä tiivistelmä. Kaikista lausunnoista tulee
aina käydä ilmi, että koira on ollut tunnistusmerkitty
tutkimushetkellä ja tutkimus on voimassa suomalaisten ehtojen mukaisesti, ellei lausunnon voimassaoloa
ole rajattu sitä lyhyemmäksi.

tuksen ja tuontisperman kohdalla eläinlääkärin antama sydäntutkimuslausunto. Lausunnosta on käytävä
yksiselitteisesti ilmi, että koiralla ei ole rodun PEVISAohjelmassa mainittuja jalostuksesta poissulkevia sydänsairauksia. Suomeen jalostuslainaan tulevat urokset on tutkittava Suomessa.

Lonkkanivelistä hyväksytään FCI:n kuvausohjeen
mukaiset lausunnot ja kun astutus tapahtuu ulkomailla
tai tuontispermalla, tai kyseessä on Koirarekisteriohjeen mukainen jalostuslaina, hyväksytään myös OFA-,

vastaavat riittävästi Suomesta saatavia tuloksia.
Useimmat ulkomaiset luonteen arviointiin käytetyt
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menetelmät eivät ole riittävän verrannollisia suomalaisiin testeihin ja kuvauksiin nähden. Lähinnä kyseeseen
tulevat pohjoismaiset MH-luonnekuvaukset sekä Ruotsin KORAD-titteli. Kelpaavuudesta päätetään tarvittaessa erikseen.

koska asia voidaan joutua antamaan työryhmän tai toimikunnan käsiteltäväksi.
Toivomme teidän edelleen ottavan yhteyttä, jos kaipaatte apua pysyvien poikkeuslupien soveltamisessa
tai asiassa on jotain epäselvää. Tarvittaessa yksittäiset
ja myöhemmin vastaan tulevat ongelmatilanteet käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.
Lisätietoja rekisteröintiä koskevissa asioissa löytyy
Suomenkennelliiton www-sivuilta ja Koirarekisteri
2016 ohjeesta.

Epäselvissä tapauksissa kannattaa kasvattajien varmistaa ulkomaisten tulosten kelpaavuus Kennelliitosta
etukäteen. Joissakin tapauksissa, esim. luonnetulosten
kohdalla, tarkistukseen on hyvä varata myös aikaa,

EVIRA 13.1.2016
Ajankohtaista eläintaudeista
Aikuisilla koirilla esiintyy kuolemaan johtavaa keuhkotulehdusta
Aikuisilla koirilla todetaan kuolemaan johtaneita äkillisiä bakteerin aiheuttamia keuhkotulehduksia Evirassa
alle 10 tapausta vuodessa. Tutkitut koirat ovat yleensä
kuolleet parin vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta. Oireina ovat olleet korkea kuume ja yleistilan
äkillinen heikkeneminen. Antibioottilääkitystä ei usein
ole ehditty aloittaa tai se on aloitettu liian myöhään.
Tartunnanlähdettä ei yleensä ole voitu varmasti osoittaa. Osa koirista on osallistunut koiratapahtumiin,
mutta osa on ollut kontaktissa muihin koiriin vain tavanomaisissa kohtaamisissa esimerkiksi koirapuistoissa ja lenkkipoluilla. Useimmiten vain yksi perheen
koirista on sairastunut vakavasti. Joulukuussa 2015 tapauksia on ollut kaksi, joista toinen oli Streptococcus
equi subsp. zooepidemicus -bakteerin ( S. zooepidemicus) aiheuttama.

oita on raportoitu muissa maissa muun muassa löytöeläintarhoissa. Tutkimuksissa on todettu, että löytöeläintarhoissa suuri osa koirista on S. equi ssp. zooepidemicus -bakteerin oireettomia kantajia. Kotioloissa
asuvista koirista bakteeria kantoi hyvin harva yksilö.
Tarhaan tuodut koirat sairastuivat parin päivän sisällä
ja S. zooepidemicus vaikutti olevan ainut taudinaiheuttaja. Sairastuneiden koirien iällä tai ravitsemustilalla ei
ollut vaikutusta keuhkokuumeen vakavuuteen. Kuolleisuus oli korkea.
Äkillinen keuhkotulehdus on vakava tauti, joka johtaa
usein koiran kuolemaan. Oireet kehittyvät nopeasti ja
ovat epämääräisiä. Antibioottilääkitys ei auta silloin,
kun suuri osa keuhkoista on jo tuhoutunut ja eläin ei
saa riittävästi happea elimistöönsä. S. zooepidemicus
on helposti tarttuva bakteeri, joka leviää pisaratartunnan ja läheisen kontaktin välityksellä. Korkea eläintiheys, huono hygienia ja riittämätön ilmanvaihto helpottavat tartunnan leviämistä. Bakteeri tarttuu myös
ihmiseen ja voi aiheuttaa ihmisellä vakavan taudin.
Bakteeria esiintyy yleisesti terveillä hevosilla, mutta se
voi aiheuttaa etenkin nuorilla hevosilla hengitystietulehdusta.

Bakteerin aiheuttama keuhkokuume voi kehittyä ilman
muita altistavia infektioita. S. zooepidemicus, Escherichia coli ja Bordetella bronchiseptica ovat tunnetuimat epidemioita aiheuttavista bakteereista, ja ne
voivat yksinään aiheuttaa vakavan keuhkotulehduksen. S. zooepidemicus -bakteerin aiheuttamia epidemi-

Professori Marjukka Anttila, Patologian tutkimusyksikkö
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TAISTELU KAPIA VASTAAN
Seija Juselius
Alkuvuosi 2015, koirapojat Max ja Robin karkasivat
omille teilleen lähes joka aamu kun avasin oven ja
päästin ne ulos. Aamut kuluivat koiria etsiessä ja syytin
naapurin narttukoiria ja mietin jo poikien kastroimista.
Joskus löysin ne naapurista mutta ne saattoivatkin olla
eri suunnassa ja kerran jouduin ryömimään ladon alle
siirtämään vanhoja heinäseipäitä kun Max oli siellä jumissa. Sitten yhtenä aamuna mieheni sanoi että traktoriliiterissä makoilee supikoira.

Metsästyskoirat jotka menevät luoliin, ovat jatkuvasti
tekemisissä kapin kanssa, joten etsin tietoa luolakoirien sivuilta. Metsästäjät pesevät koiran ja sen kuljetushäkin jokaisen luolakäynnin jälkeen, samoin heillä
on käytössä myös erilaisia sumutteita joita he sumuttavat koirien turkkiin. Luolakoirien sivuilla puhutaan
ivermektiinistä, ’kapipiikistä’ jota vanhat eläinlääkärit
antavat. Kaikki tietävät, että ivermektiini tappaa colliet, joten tänä päivänä sitä ei ole rekisteröity koirien
lääkkeeksi, vain naudoille ja hevosille. Samoin luolakoirien sivuilla puhutaan Ruotsista ostettavasta tabletista
nimeltä Interceptor, eläinlääkärini tarkisti sen ja lääke
on saatavana Suomessakin, mutta se on rekisteröity
tehoavaksi toiseen punkkiin kuin kapipunkkiin.

Silloin tajusin tilanteen; supikoirissa on kapi! Siksi ne
ovat pihapiirissä, etsivät lämpöä. Koirani ovat juosseet
niiden perässä eivätkä narttujen! Välittömästi yhteys
omaan eläinlääkäriini, nyt heti apteekkiin Strongholdia
että saan koirat lääkittyä. Kapi, jo pelkkä sana saa kylmät väreet selkäpiihin, niin kauheasta asiasta on kysymys, saako sitä edes parannettua, supikoirat ja ketut
kuolevat siihen. Aloin kuumeisesti etsiä tietoa siitä,
täytyy myöntää että siinä tilanteessa kun talossa oli
vastasyntynyt vauva ja koirat kapisia, ei ollut paniikki
kaukana!

Ainoa kapiin rekisteröity lääke meillä on Stronghold
valeluliuos, kerran kuukaudessa. Sitä valelin mahdollisimman ohuesti pitkälle alueelle joka kerta eri paikkaan, ja ihmeellistä kyllä, koirien iho on kestänyt sen.
Keväällä käytin lääkettä maalis-, huhti-, ja toukokuussa, kesän tultua luulin ongelman olevan ohi.
Elokuussa kun kesämökkiläiset olivat lähteneet naapurustosta, aloin päästää koirat aamulenkillä irti. Max livahti heti ladon alle. Pari viikkoa ja sillä olikin hännässä
kutiava reikä. Ei muuta kuin Strongholdia valelemaan,
onneksi olin hankkinut sitä keväällä niin paljon että
sitä oli käden ulottuvilla. Niinpä niin, ne kapipunkithan
jatkavat elämää supikoirien pesissä ja jäänteissä. Syksy
oli lämmin joten ei niillä ollut mitään hätää. Koko syksyn/alkutalven kerran kuukaudessa koirille Stronghold
valelu, tuli jo tunne että tästä ei pääse ikinä eroon.

Eläinlääkärini vakuutti että Stronghold tappaa kapipunkit, joten ei tämä koirille kuolemaksi ole. Lääkitys
heti ja kova siivoaminen, koirien kaikkien makuupaikkojen ja koppien täydellinen puhdistus, poltin kaikki
niiden patjat ja vaihdoin uusiin. Metsästäjät toivat supiloukut pihapiiriin ja yrittivät ampua kaikki löytämänsä supit. Hautasimme löytämiämme kuolleita supeja. Robinille ei ehtinyt oireita tulla, mutta Maxille,
joka oli innokkaammin ollut niissä kiinni, tuli ihoon reikiä kintereisiin ja häntään. Hoidin ne paikallisesti, puhdistus ja kortisonisalvaa ja ne paranivat nopeasti koska
Stronghold valeluliuos vaikutti verenkierrossa.
Kärsiviä ja kuolleita supeja löytyi valtavat määrät
meiltä sekä naapureista, niitä täytyi olla kymmeniä,
koko kylä oli niitä täynnä. Koirille laitoin Strongholdia
ihoon säännöllisesti tasan kuukauden välein, ja ne pysyivät kyllä visusti hihnassa!

Nyt, vihdoinkin tätä kirjoittaessani (8.1.2016) on kunnon pakkanen! Täällä etelässäkin jo neljättä päivää
enemmin kuin -20 astetta. Ihanaa! Nyt saavat kapipunkit tulta munille maan pinnalla ja latojen alla. Maaluoliin ei pakkanen yllä mutta näihin pahimpiin paikkoihin kyllä. Nyt loppui koirien myrkyttäminen!

Kapi pähkinänkuoressa:
1) Aiheuttaja: syyhypunkki (Sarcoptes scabiei).
2) Hoito: Stronghold valeluliuos, ihon rikkoutuminen paikallisesti; karvat pois, puhdistus ja salva.
3) Tarttuu koiraeläimiin, koira, supikoira ja kettu, ei viihdy mäyrässä, kissassa eikä ihmisessä.
4) Strongholdilla lääkitty tartunnan saanut koira ei levitä kapia koska punkin munat kuolevat ihon alle lääkkeen imeytyessä verenkiertoon.
5) Punkin munat elävät ja tarttuvat myös isäntäeläimen ulkopuolella, kuollut supikoira/kettu levittää niitä
pitkään ja ne leviävät pesäluolissa.
6) Paras ehkäisy on tukea metsästäjien työtä pitää supikoira-, ja kettukanta mahdollisimman pienenä.
7) Toivottavasti ette ikinä joudu kohtaamaan tätä ongelmaa!
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KOIRAN KORVATULEHDUS
Ilona Viitaniemen tekstistä Meidän Cuvac lehteen muokannut Teija Riukka
KOIRAN KORVAN RAKENNE
Kuten ihmisenkin koiran korva jaetaan kolmeen
osaan: ulko-, väli- ja sisäkorvaan. Ulkokorva muodostaa korvan näkyvän osan. Siihen kuuluu L-kirjaimen muotoinen korvakäytävä ja korvalehti,
jonka muoto vaihtelee roduittain. Slovakiancuvaceilla korvakäytävä ei ole karvainen kuten se saattaa olla joillain roduilla. Korvakäytävän iholla sijaitsevat korvavahaa tuottavat tali- ja hikirauhaset. Korvakäytävä jatkuu tärykalvoon asti. Tärykalvon takaa alkaa kuuloluut sisältävä välikorva.
Sisäkorvassa sijaitsevat kuulo- ja tasapainoreseptorit.

vaikka oireet lievittyisivät jo muutamassa päivässä. Näin vältetään tulehduksen pikaista uusimista sekä ehkäistään resistenssien syntymistä.
KORVATULEHDUKSIEN SYYT
Korvatulehdus voi johtua monesta syystä ja joskus alkuperäisen syyn selvittäminen voi olla varsin haastavaa. Ensisijaisia eli primaareja syitä ovat
allergia ja atopia, erilaiset ihosairaudet, immunologiset ja endokrinologiset sairaudet, loiset (korvapunkki), vierasesineet (esim. heinänkorsi), kasvaimet sekä keratinisaatiohäiriöt.
Toissijaisia tai ylläpitäviä syitä ovat bakteerit ja
hiivat. Ne eivät yksinään aiheuta korvatulehdusta.
Usein korvatulehdus on bakteerien ja hiivojen aiheuttama sekainfektio. Nämä syyt voimistavat
korvatulehdusta ja hidastavat sen paranemista.

KORVATULEHDUKSEN OIREET
Korvatulehdus voi olla akuutti eli äkillinen tai
krooninen eli pitkäaikainen ja toistuva. Tulehdus
voi pesiä missä korvan osassa tahansa, mutta
yleisimmin vaiva esiintyy akuuttina ulkokorvan tulehduksena.
Klassisiin korvatulehduksen oireisiin kuuluu korvien raapiminen, hankaaminen ja aristaminen
sekä pään ravistelu. Tulehduksen levitessä ulkokorvasta ja korvakäytävästä syvemmälle, koira voi
alkaa kävellä pää kallellaan. Korvalehti ja korvakäytävä punoittavat ja voivat turvota, korvaan voi
kertyä runsaammin korvavahaa ja korvasta voi
erittyä myös märkää. Usein korva myös haisee
epämiellyttävälle.

Korvatulehduksille on myös useita altistavia tekijöitä, jotka edistävät niiden syntymistä. Yksi tärkeimmistä altistavista tekijöistä on korvan rakenne; ovatko korvalehdet raskaat ja lupat, korvakäytävän ahtaus ja sen karvoitus. Huono ilmanvaihto korvakäytävässä altistaa tulehduksille.
Muita altistavia tekijöitä ovat mm normaalia runsaampi vahanmuodostus, liika kosteus (uiminen)
ja lika sekä liian usein, kovakouraisesti tai ärsyttävillä aineilla tapahtuva puhdistus.

KORVATULEHDUKSEN DIAGNOSOINTI JA HOITO
Korvatulehduksesta kärsivä koira tulee viedä
eläinlääkäriin. Lääkäri tarkistaa otoskoopilla mm
tärykalvon eheyden ja korvaeritteestä otetaan
näyte, joka tutkitaan mikroskoopin avulla. Tarvittaessa eritteestä voidaan tehdä myös bakteeriviljely. Jotta ei hoidettaisi vain oireita, on tärkeä
etenkin toistuvissa tulehduksissa selvittää ensisijainen tulehdusten aiheuttaja. Tämä voi vaatia
laajempiakin tutkimuksia.
Tapauskohtaisesti ja aiheuttajasta riippuen voidaan käyttää niin paikallishoitoja kuin suun
kautta otettavia valmisteitakin. Lääkekuuri tulee
aina käyttää loppuun saakka ohjeiden mukaan,

MILLÄ KORVATULEHDUSTA VOIDAAN VÄLTTÄÄ?
Tärkeintä on selvittää ensisijainen syy, joka aiheuttaa tulehduksen ja hoitaa sitä. Jos syynä on
allergia, tulisi allergisoivia tekijöitä välttää. Koirat
saattavat oireilla korvatulehduksilla epäsopivaan
ruokavalioon. Toistuvista korvatulehduksista kärsivää koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen, koska
taustalla saattaa olla perinnöllinen tekijä. Pesun
ja uinnin jälkeen koiran korvat tulisi kuivata hellävaraisesti ja huolellisesti. Ylimääräinen kosteus
luo kasvualustan bakteereille ja hiivoille.
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Roduilla joiden korvakäytävät kasvavat karvaa,
korvakäytävät tulee nyppiä puhtaiksi hellävaraisesti. Kovakourainen käsittely jo itsessään altistaa
tulehdukselle.

aineella silloin, kun ne ovat likaiset. Tervettä, täysin puhdasta korvaa ei tarvitse puhdistaa. Koiran
korvat tulee tarkistaa säännöllisesti, jotta huomaa alkavat tulehdukset tai esim. vierasesineet.
Oikea puhdistustekniikka on tärkeä. Vanupuikkoa
ei tule käyttää.

Korvat tulisi pitää puhtaina, muttei ylihoitaa niitä.
Korvat tulee puhdistaa miedolla korvanpuhdistus-

KORVIEN PUHDISTUS
1. Nosta korvalehti ylös ja kaada huuhdetta korvakäytävään. Korvakäytävä oikenee ja näkyvyys sinne
paranee.
2. Korvalehteä ylhäällä pitäen hiero korvaa ulkopuolelta noin minuutin ajan, jotta lika irtoaa kunnolla.
3. Anna koiran ravistella ylimääräinen huuhde ja lika pois.
4. Puhdista korvakäytävän suu ja korvalehti pehmeällä pumpulitupolla pyyhkimällä, älä käytä vanupuikkoa.

Hei, varaathan omasi!
Meitä on taas odotettavissa ja suunnitelmissa!

Katso vaikka: www.slovakianpaimenkoirayhdistys.fi / pentuvälitys
Kuvassa Stubbenin Alice, kuvaaja: Nea Kiiski, 2014
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KOIRAN KÄYTTÄYTYMINEN – TARINAA ARJESTA
Virve Mikkola

Meillä on koira, slovakiancuvac. Ikiaikainen paimenen koira, joka on palvellut perhettään taakkoja vetämällä, suojellut kotieläimiä ja laiduntavaa karjaa sekä neli- että kaksijalkaisilta ryöväreiltä, toiminut lapsenvahtina, ollut tuki ja turva
arjessa.

nee koiran käytöksessä ja omistaja kokee käytöksen ongelmallisena. Aiheutuu konflikteja, joita
sekä ihminen että koira yrittävät ratkaista.
Millaista on cuvacin arki? Aloitamme juttusarjan
koiriemme arjesta. Tarinoissa kerrotaan nimettömien koirien elämästä. Vaatimuksena on kuitenkin, että tämä nimetön ”sankari” on slovakiancuvac. Toimitus voi jutun lähettäjän toivomuksesta ”puhtaaksikirjoittaa” kertomuksen mahdollisimman uskollisesti alkuperäistarinaa noudattaen. Toivomme tarinoita cuvacien käytöksestä
erilaisissa elämäntilanteissa, kommelluksista sekä
hyvässä että pahassa. Lähetäthän juttusi osoitteeseen: mikkolavirve@gmail.com.

Mitkä ovat nykyisen slovakiancuvacin tehtävät?
Millaista elämää tämä äärimmäisiin olosuhteisiin
tottunut koira elää tämän päivän perhekoirana.
Vain hyvin harvat cuvacit ovat enää työkoiria.
Tehtävät ovat huvenneet, vahtiakaan ei saisi,
haukku häiritsee. Miten koiramme päivä kuluu?
Koiran perustarpeita ovat esimerkiksi saalistaminen, liikunta, lepo, syöminen, pureskelu, kaivaminen, haukkuminen, sosiaaliset suhteet sekä koiriin että ihmisiin, leikkminen, vahtiminen ja lisääntyminen. Jos koira ei saa tyydyttää perustarpeitaan, aiheutuu koiralle stressiä. Stressi ilme-

Sekä onnelliset että kiperät tarinat ovat lehdessä
nimettöminä ja toimittajana Virve Mikkola, jota
velvoittaa lähdesuoja. Juuri sinun kokemuksesi
voi auttaa ratkaisemaan arjen pulmia. Odotamme
sähköpostiasi tai soittoasi.

Ensimmäinen tarina koirasta joka sai uuden kodin ja uuden alun, toimittajana Virve Mikkola

NÄYKKIVÄ NARTTU
Meille tarjottiin kaunista cuvacnarttua. Tosin olisimme tämän koiran jo neljäs koti. Epäilyttävää!
Mutta vierastapaamisemme menivät mukavasti,
ja hyvin se tuntui tulevan toimeen perheemme
muitten koirien kanssa.

Jatkoin koiran kanssa kahden matkaa, se vilkaisi
taakseen ja – sai ankaran paniikkikohtauksen:
säntäili sinne tänne nyörin päässä kuin kammotuksen kanssa kahden jätettynä. Ei auttanut
vaikka kuinka yritin sitä puheella rauhoittaa. Jouduimme kiireesti palaamaan tuttuun kenneliin
turvaan. Joka tapauksessa, päätös oli jo tehty ja
narttucuvackin saisi uuden kodin.

Lähdin noutamaan uutta koiraamme. Ennen kotiin lähtöä teimme kennelin hoitajan, siis koiralle
tutun miehen kera, kävelylenkin. Koira haisteli innokkaasti maassa olevia hajuja meistä edellä kulkien. Pian miehen oli kuitenkin palattava takaisin,
hän antoi taluttimen minulle. Tätä narttu ei huomannut.

Pian kotiin tultuamme huomasimme että se suhtautui kovin epäluuloisesti kaikkiin muihin ihmisiin paitsi uuden perheensä jäseniin. Lasittunein
silmin se hyökkäsi lähes kaikkien kimppuun – ja
mitä suurempi mies sitä ankarammin. Ei auttanut
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huuto, ei käskyttäminen. Ainoa konsti välttää vieraittemme puremat oli pistää se yksin häkkiin raivoamaan – niin tylsältä kuin se tuntuikin.
Ajan mittaan huomasimme että, mikäli vierailija
on luonamme kolme päivää – eikä kertaakaan ole
joutunut tämän koiran kanssa negatiivissävytteiseen kohtaamiseen - narttu luottamus tähän kyseiseen ihmiseen oli kohentunut jo kummasti. Ja
aina paremmaksi suhde vierailijaan muuttui, mikäli hän toi vielä ruokaa koiralle häkkiin. Mutta
varuillaan sai nartun kanssa silti olla. Äkkinäinen
liike tai vaikkapa vain tuolilta nouseminen saattoi
saada koiran hyökkäämään.

päästä palasimme takaisin kotiin ja vieraamme istuutui ohjeemme mukaisesti jo valmiiksi puutarhatuoliin, jottei hän missään tapauksessa ärsyttäisi narttua. Päästin nartun vapaaksi. Se meni
suoraan vierailijamme luo, istahti viereen – ja
nuolaisi hänen kättään. Olimme kaikki ihmeissämme: ei puhettakaan, että nartun pitäisi vartioida häntä saati hyökätä hänen kimppuunsa, ei
vaikka hän nousi ja käveli! Samaa lenkkikaavaa
olemme kokeilleet useiden muittenkin vierailijoittemme kanssa, ja aina on sama tulos. Yhteinen
lenkki saa narttumme luottamuksen heräämään
kaikkein parhaiten: olemme liikkeellä yhtenä ryhmänä samaan suuntaan. Kaikkiin voi luottaa.

Sitten kerran lähdimme esittelemään vieraallemme ympäristön maisemia, ja otimme koirat
mukaan, sillä tiesimme että tonttimme ulkopuolella koirat keskittyisivät lähinnä nuuhkimaan
metsän tuoksuja eikä hänellä olisi minkäänlaista
uhkaa nartustamme. Rauhallisesti kuljimme, koirat saivat välillä juosta vapaana. Parin tunnin

Aiemmin harmittelin minun ja narttumme niin
huonoa, paniikinomaista alkua. Mutta en enää,
sehän olikin ehkä paras mahdollinen: yhteinen
lenkki, jossa kaikkien on luotettava toisiinsa
vaikka kuinka pelottaisi.

TALVIKUVIA SLOVAKIANCUVACEISTA

Cuvackuvia 1:
Takana: Haltiavuoren Div Dakota Dalton (Viljo), Vasemmalla: Haltiavuoren Fatra-Macha (Maisa),
Oikealla: Haltiavuoren Chira. Virpi Paakala 2016.
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Cuvackuvia 2: Haltiavuoren E-pentue. Virve Mikkola 2011.

Cuvackuvia 3: takana vasemmalta Haltiavuoren Ewok, Cuilagas ”Costi”, Ealaskas, edessä Biagga ”Tuuli”,
Virve Mikkola 2015.

Lähetä meille kuvia cuvaceistasi, mieluiten suurempia kuin 1 MB. Ja pystykuvia kanteen! Mainitse kunkin
koiran virallinen nimi ja lempinimi, kuvan ottaja ja kuvan ottoaika. Ne tekevät jäsenlehtemme täydelliseksi.
Email: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com
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ČUVAČ HAUKKUU – KOMEASTI ÄÄNI KANTAA!
Lehtemme uusi palsta kajauttaa ajatuksesi, kysymyksesi, ehdotuksesi rodustamme, yhdistyksestämme, mistä vaan kaikille jäsenillemme – komeasti!
Kirjoita ja halutessasi voit myös lähettää kuvan itsestäsi ja koirastasi palstatoimittajalle:
visamarttila@gmail.com.
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KOIRANOMISTAJAN PÄIVÄ
Päivä slovakiancuvacin omistajille Porvoossa 12.3.2016
Paikka: Prakticum (Pomo-talo) Linnankoskenkatu 20
10.00
Tilausuuden avaus - vpj Virpi Paakala



10.10
Ell Sanna Viitanen
sisätauteihin erikoistuva eläinlääkäri Sanna Viitanen luennoi mm.
kilpirauhasen vajaatoiminnasta, rokotusreaktioista, autoimmuunisairauksista
 Sanna vastaa myös kysymyksiinne, joita voi lähettää ennakkoon Virpille
12.00
Ruokailu: keittolounas



12.45
Elämää cuvacin kanssa – puheenvuorot:
 Sirpa Jussila - cuvaceja jo 80-luvulla
 Timo Lehesniemi - kasvattaja
Sari Rapo-Salminen - kotona ensimmäinen cuvac
14.00
Kahvitus

14.15
Slovakit Porvoon keskustassa - kävely keskustassa koirinemme
15.30 - 16.00
Kotia kohti
Osanottomaksu tilaisuuden alkaessa jäsenet 5 euroa, ei-jäsenet 10 euroa.
Ilmoittautuminen 5.3.2016 mennessä virpipaakala@gmail.com
Järjestäjä:

Slovakianpaimenkoiryhdistys ry
TERVETULOA!
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