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Meidän Čuvač -LEHDESSÄ

Valioilmoitus ja joulutervehdys ja (max ½-sivua) ovat yhdistyksen jäsenille maksuttomia.
Pentueilmoitus (max ½-sivua) on maksuton linkkimaksun maksaneille jäsenille.
Muut jäsenten ilmoitukset: ½ sivu 25,00 € - sama ilmoitus seuraavassa lehdessä 12,50 €, 1 sivu 40 € - 20 €
Hinnat muille kuin yhdistyksemme jäsenille: 1/1 sivu 70 € - 40,00 €, ½ sivu 40 € - 20 €, ¼ sivu 25 € - 15 €

Lähetä maksusta kuittikopio: slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com aihekenttään: MC-mainos.

TILAA USEAMPIA PAPERISIA

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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PÄÄKIRJOITUS
Päätoimittaja Seija Juselius
Kiitos luottamuksesta kaikille. Minua pyydettiin Meidän
Cuvac -lehden päätoimittajaksi lehdestä 2 2016 alkaen.
Otin tehtävän vastaan koska tunnen suuren osan harrastajistamme ja uskon yhdessä toimimiseen ja siihen että
kaikilla on sama päämäärä vaikka toimisimme eri tavalla.
Kunnioitetaan toinen toisiamme ja arvostetaan jokaisen
panosta yhteisen asian eteen. Tehdään yhdessä lehteä
jossa on jokaiselle lukijallemme annettavaa. Otetaan
päämääräksemme jatkuva kehittäminen lehden sisällössä. Lehti on ensisijaisesti tiedotuskanava yhdistyksen
virallisista asioista, mutta toivottavasti saamme mukaan
myös muita kiinnostavia asioita cuvaciemme kanssa
eteen tulevista asioista.

tehneet Raijan kanssa tiivistä yhteistyötä. Tällä hetkellä
minulla on 2 jo vanhenevaa cuvac-urosta, joiden kanssa
näyttelyt ja muut riennot ovat vaihtuneet normaaliin kotielämään.
Tähän lehteen saimme haastattelun Teet Otstavelilta,
hän on ollut Helsingin Yliopiston ja Viron maanviljelysinstituutin tutkija sekä kansainvälisesti ansioitunut eläinten
hyvinvoinnin tutkija ja on yhdeksänkymmentäluvulta
saakka tehnyt työtä sen eteen, että susialueilla elävät ihmiset oppisivat hyödyntämään laumanvartijoiden avun
rinnakkaiselossa susien kanssa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Hän oli Slovakianpaimenkoirayhdistyksen puheenjohtaja vuosina 2004-2007.
Kesällä on paljon aktiviteetteja ja tapahtumia joihin koiriemme kanssa on hienoa osallistua. Kirjoitelkaa niistä
meille niin jaetaan kokemuksia toisillemme! Rajalat olivat hienolla näyttelyreissulla Lucencissa Slovakiassa, siitä
enemmin seuraavassa lehdessä, mutta näyttelyjärjestäjältä tällaiset terveiset kaikille tiedoksi:
“Hope to see you soon - and if may I recommend you a
dog show - in July there will be 2 dogshows in Veľká Ida
with visitors competition - king of champions - for all
dogs what will be presented in champion class visitors
can give a vote. The dog with the most votes will become a KING OF CHAMPIONS of each day and then there
will be a competition between 2 King of Champions for
GOLD KING OF CHAMPIONS title :-)
Best regards!”
Dominika Šusterová

Kuva: Seija ja Sierra.

Edessämme on kesän yhteinen tapahtumamme; kesäpäivät! Paikkana mukavaksi ja toimivaksi koettu Aurantola,
toivottavasti tapaamme siellä sankoin joukoin! Oikein hyvää ja aurinkoista kesää kaikille cuvacperheille!

Suuri osa tunteekin minut jo ennestään, aiemmin saksanpaimenkoiria mutta vuonna 2000 minulle tuli ensimmäinen cuvac Kalliovaaran kennelistä ja sen jälkeen olemme

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvää yhdistysaviisiamme kokoava lehtitoimikunta koostuu päätoimittajan ohella sihteeristä ja taittajasta. Lehden valmistuminen on pitkäaikainen projekti, jossa
jokaisen artikkelin virkkeeseen sisältöineen ja kielioppeineen sekä jokaisen sivun ulkoasuun kiinnitetään tarkkaa huomiota. Kaikesta tästä keskustellaan lehtitoimikunnan kesken säännöllisesti,
jotta saisimme luoduksi sisällöltään monipuolisen sekä visuaalisesti innostavan lukupaketin koko
jäsenkunnalle sekä kaikille slovakiančuvačien ystäville.
Luonnollisesti haluaisimme kuulla kuinka olemme onnistuneet toiminnoissamme, ja otamme
mielellämme ideoita vastaan. Joten antakaapa palautetta!
Ystävällisesti, lehtitoimikunta: Seija, Virve ja Visa.
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Sihteeri Virve Mikkola
Cuvacit ovat kiehtoneet mieltäni jo pikkutytöstä alkaen.
Ensimmäinen valkoinen vahtini oli Pirkko ja Heikki Hollon kasvatti Domcek Hruska. Ruskan jälkeen sain tuontikoira Bonye ZMM:n Slovakiasta Anna-Maija Hirvelän ja
Ida Kissovan avustuksella. Kolmas ja neljäs cuvacini tulivatkin sitten Saksasta: Aikahukka ja Alla von der
Stockacher Halde. ”Alla” Halla on kennel Haltiavuoren
kantakoira. Pentueita kennelissäni on ollut seitsemän.
Minulle koira on perheenjäsen ja harrastuskumppani.
Slovakianpaimenkoirayhdistyksessä olen ollut jäsenenä
vuodesta 1992 ja toiminut monissa tehtävissä. Lehtemme toivon olevan yhdysside jäsentemme välillä. Lehteen kuuluvat mielestäni myös rivijäsenten kokemukset,
tarinat koiristamme, kaikki mikä jäsenistöä kiinnostaa!
Lehti on julkisivumme, jonka avulla saamme uusia jäseniä, pidämme vanhat jäsenet mukana yhdistyksessä ja
herätämme kiinnostusta hienoa rotuamme kohtaan.

Virve ja Halla.

Taittaja Visa Marttila
Lapsen mieli on ihmeellinen. Kun tarpeeksi monta
vuotta tuijottaa vessan seinässä olevan Maailman Koirat –julisteen rotuja, jäljelle jää vain yksi - mikään muu
ei kelpaa – ja vaikka kuinka jo osaisi tiedostaa että ei
helsinkiläispoika ikinä tuollaisen kanssa selviytyisi –
rotu ei muuksi muutu: se on se suuri ja valkoinen, ystävällisen näköinen kuvasz. Ja vuosi oli 1968.

Vuonna 2007 päätin. Nyt se on tehtävä. Kohta olen jo
liian vanha – ja minä haluan slovakiančuvačin. Vuoden
päästä ajoin kotiin pienen valkoisen pennun kanssa.
Ajatukset harhailivat: ”Pärjääkö tuollaisen kanssa?
Mitä jos siitä tulee joku raivohullu?” Kun ei sille oikein
voi opettaakaan mitään – sehän on laumanvartija! Päätin olla sille vain tosi kiva ja alkaa täysillä luottaa siihen.
Tämä Ritva Piskunenhan oli sanonut ne mieleeni syöpyneet sanat: ”Kun sinä luotat koiraasi, niin koirasikin
luottaa sinuun”.

Koira kulki teinipojan ja jo nuoren aikuisenkin mielessä
mukana. Siinähän se sitten oli: Vuoden 1989 Koirammelehden artikkeli juuri samasta suuresta valkoisesta –
slovakiankuvasz. Liityin yhdistykseen ja luin pikkuruista
yhdistyslehteä kuin ammentaakseni varmuutta tämän
rotuisen koiran kanssa elämiseen – olinhan jo aika paljon Pohjanmaan lakeuksilla – ja jo melko valmis ottamaan koiran.

Minulla on jo kaksi iloista, uskollista ja melko tyypillistä
slovakiančuvačia. Siksi toimin yhdistyksemme jäsenlehden taittajana.

Jälleen kaverukset ovat koolla: Teme, Visa ja Sasha,
tuo New Yorkiin muuttanut venäläinen ystävämme.

”Ja kyllä meitä nauratti niin!”
Utsjoki, Muotkatunturit, 23.5.2016 klo 8:05

Yhteys: Skype – Saunalahti 3G.
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YHDISTYKSEN HALLITUS TIEDOTTAA 2/2016
PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Maja Orlicky talisman. Kuva: Teija Riukka, 2016, toukokuu.
Ihanaa alkukesää!

nillä teoilla on suuri merkitys. Jokainen Suomessa kasvatettu pentue on merkityksellinen ja samoin jokainen
käyttöön saatu (geeni)tuonti meille on merkityksellinen. Jaettu tieto hyvässä ja pahassa on merkityksellinen
ja lisää ymmärrystä rodun tilasta nyt sekä tulevaisuudessa. Ihmisten väliset suhteet ovat vähemmän merkityksellisiä kunhan ne eivät toimi negatiivisena voimana
rotumme ”elinvoimalle” Suomessa.

Meidän Cuvac-lehti on saanut uuden päätoimittajan.
Onnea Seija Juselius näkyvässä tehtävässäsi! Lehti on
monelle jäsenellemme lähes ainoa kosketus yhdistykseemme ja muokkaa kokonaisnäkemystä siitä, mikä yhdistyksessä on kulloinkin tärkeää ja keskeistä. Toimiva
yhteistyö ja yhteisesti jaetut päämäärät hallituksen ja
lehtitoimikunnan kesken olisivat toivottavia. Tällä en
tietenkään tarkoita sitä, että erilaisia näkemyksiä ei yhdistykseemme mahtuisi. Keskiössä tulisi olla asiat,
mitkä voivat viedä rodun kehitystä eteenpäin meillä
Suomessa ja pieneltä osaltaan myös koko cuvac-kannassa.

Heinäkuussa nähdään Aurantolassa ja pääsemme arvioimaan yhdessä tämän hetkistä cuvac-kantaa Suomessa. Innostakaa kasvattajat kasvattienne omistajia
koirineen paikalle kesäpäivänäyttelyymme, mikä parhaimmillaan toimii todellisena vuosittaisena läpileikkauksena. Kesäpäivänäyttelyssä keskeistä ei ole koiran
tai omistajan aiempi kokeneisuus näyttelykehistä vaan
erilaisten koirien esiin saaminen myös niiden, jotka eivät virallista näyttelyistä syystä tai toisesta niin piittaa.

Omana mielipiteenäni sanon, että yksittäisten ihmisten
intressien on väistyttävä ja kokonaisuutta on vietävä
yhdessä eteenpäin. Olemme pieni porukka, jossa pie-

Teija
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YHDISTYS TIEDOTTAA
SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY KESÄPÄIVÄILMOITTAUTUMISLOMAKE:
KESÄPÄIVÄNÄYTTELY 9.7.2016
Koiran nimi
Rekisterinro
Omistaja
Sähköposti
Luokka:

Pennut 5-7kk

Pennut 7-9kk

Jun

Avo

Nuo

Veteraanit

Val

Kotikoiraluokka
Parikilpailu
_______________________________________________________________________________________
KESÄPÄIVÄRUOKAILUT 9-10.7.2016
Lauantain aamupala:

hlö määrä ___

Lauantain päiväruoka:

hlö määrä ___

Lauantain iltapala:

jäsen hlö määrä ___

Sunnuntain aamupala:

hlö määrä ___

ei jäsen hlö määrä ___

Ruoka-aineallergia: ____________________________________________________________________

YHDISTYKSEN KESÄKOKOUS 10.7.2016:
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! LIITÄ MAKSUKUITISTA KOPIO ILMOITTAUTUMISEN MUKAAN!
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KESÄPÄIVÄNÄYTTELYN 9.7.2016 ILMOITTAUTUMISOHJE:
Lähetä Ilmoittautumisesi kaavakkeella 20.6.2016 mennessä
kirjeitse osoitteeseen Inga Pyykkö, Hirvenojatie 29, 48810 KOTKA
tai sähköpostitse slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com.
Kirjoita kirjekuoreen tai sähköpostin aihekenttään: ”KESÄPÄIVÄT 2016”
Ilmoittautumisesi vahvistetaan. Mikäli et saa vahvistusta parin päivän kuluessa, lähetä ilmoittautumisesi
uudestaan tai soita numeroon 041 543 9512 / Inga Pyykkö.
Ilmoittautumismaksun saaja on: Slovakianpaimenkoirayhdistys Ry
Pankkiyhteys: FI28 1085 3000 3173 62 viite: 1122 Käytä ehdottomasti viitettä!
Hinnat:
 Ensimmäinen koira:
 Seuraavat koirat:
 Pennut:
 Parikilpailu:

Jäsenet
€ 25
€ 22
€ 20
€ 10

Muut henkilöt
€ 35
€ 35
€ 35
€ 35

Kasvattaja -ja jälkeläisluokat ovat jäsenillemme maksuttomat eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Kesäpäiväluettelosta myymme jäsenillemme mainostilaa: € 10 / 0,5-sivua.
Ilmoittautumislomake löytyy myös yhdistyksen sivuilta www.slovakianpaimenkoirayhdistys.fi
RUOKAILUT:
Lauantain lounaan (€ 13) sekä sunnuntain aamiaisen (€ 8) nautimme Kestikartano Aurantolassa.
Lauantain iltapalan (€ 2 jäsenet – muut henkilöt € 5) järjestää Slovakianpaimenkoirayhdistys Ry.
Ruokailuun ilmoittautumiset ovat sitovat ja tapahtuvat samalla kaavakkeella kuin kesäpäivänäyttelyyn
ilmoittautuminen. Ruokailut maksetaan tapahtumapaikalla.
YÖPYMINEN:
Kukin varaa yöpymisensä itse suoraan Kestikartano Aurantolasta.
Mökkivaihtoehdot hintoineen löytyvät Aurantolan verkkosivuilta: www.aurantola.fi, puhelin: (05) 386164
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KESÄPÄIVÄT 9-10.7.2016
Aikataulu:

Perjantai:



osa kesäpäivien osanottajista saapuu Aurantolaan jo perjantaina
läsnäolevien iltatapaaminen grillillä

Lauantai:







Klo 10.15 alkaen voi noutaa kehänlaidalta näyttelyyn osallistuvien koirien numerolappuja
Klo 11 Kesäpäivänäyttely alkaa tuomarina Nina Janger
n. klo 13 ruokailu
Klo 18 naisten saunavuoro
klo 19 miesten saunavuoro
klo 19 tavataan grillillä 

Sunnuntai:




klo 8.00 aamupala
klo 9.50 kokouspaikalla valtakirjojen tarkastus
klo 10.00 kesäkokous alkaa

Kokouksen jälkeen kesäpäivät 2016 päättyvät -hyvää ja turvallista kotimatkaa!

HUOMIOITHAN SEURAAVAT ASIAT KESÄPÄIVILLÄ:







vain terveet koirat saavat osallistua tapahtumaan
koirat on pidettävä kytkettyinä
jätökset välittömästi jäteastioihin
huolehdi että koirallasi on raikasta vettä – myös näyttelyalueella
näyttelyyn osallistuvien koirien rokotusten on oltava voimassa - tarkistamme rokotustodistukse
älä jätä koiraa kuumaan autoon

Tervetuloa kaikki viihtymään Slovakianpaimenkoirayhdistyksen kesäpäiville!
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KOKOUSKUTSU
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n sääntömääräinen kesäkokous
Aika: 10.7.2016 klo 10.00
Paikka: Kestikartano Aurantola, Aurantolantie 525, 47710 Kouvola
ESITYSLISTA:
1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen:
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Hallituksen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen perustuvan yhdistyksen taloudellista
asemaa koskevan selostuksen esittäminen vuodelle 2015.
7. Tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden (2015) hallitukselle.
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Valtakirjojen tarkistaminen alkaa klo 9.50 kokous paikalla.

TERVETULOA!
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JÄSENSIHTEERILTÄ
Kesä kolkuttelee jo ovella, joten kaikessa lyhykäisyydessään:
Jäsenlista julkaistaan jokaisen vuoden 2. numerossa.
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. 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.

Kesää odotellessa, Kirsi.
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS R.Y:N
TAPAHTUMIA
2016-2017
KESÄPÄIVÄT ● 9-10.7.2016
Jaala, Aurantola
Lauantaina kesäpäivänäyttely, tuomarina Nina Janger
Sunnuntaina yhdistyksen jäsenkokous
SYYSPÄIVÄT ● 8.10.2016
Kotka, Huruksela
Jalostustarkastus
Yhdistyksen jäsenkokous
KESÄPÄIVÄT ● 7-9.7.2017
Lauantaina SSKY:n virallinen näyttely, Nastola
& yhdistyksen 50-vuotisjuhlat, Jaala ● Aurantola
Sunnuntaina yhdistyksen jäsenkokous
SYYSPÄIVÄT ● 7.10.2017
Jalostustarkastus
Jalostustarkastajana Elena Ruskovaara
Yhdistyksen jäsenkokous
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SLOVAKIANČUVAČEJA KASVATTAVAT
SUOMALAISET KENNELIT
HALTIAVUOREN
Virve Mikkola
040 503 4302
www.haltiavuori.fi

ITALO
Ritva Piskunen
040 248 0542

JÄÄLINNAN
Inga Pyykkö
041 543 9512
www.jaalinnan.fi

KALLIOVAARAN
Raija Aarnikoivu
050 547 5639
www.kalliovaaran.net

LUMIPUUN
Satu Ketonen
040 831 5028
www.lumipuun.kotisivukone.com

SNOWHITE COWBOYS
Riikka Lahti
045 110 1228
www.snowhitecowboys.com

STUBBENIN
Timo Lehesniemi
040 825 8667
www.stubbenincuvac.net

TATRANKAUNOTTAREN
Kirsi Leimu
0400 994 987
www.tatrankaunottaren.com

ZATRAVIN
Pia Söderholm
0400 803 979
www.kotikone.fi/pia.soderholm

Onnittelemme
Kennel Kalliovaaran 2.3.2016 D-pentue kolme narttua
Kennel Zatravin 20.3.2016 H-pentue yksi uros, kolme narttua (kuvassa)

Pentue odotettavissa

ISÄ

EMÄ

Isä: Haltiavuoren Davadat ● Emä: Snowhite Cowboys Beeta
Riikka Lahti, Kennel Snowhite Cowboys, Urjala, P: 045-1101228, Email: snowwhite_cowboys@hotmail.com

www.slovakianpaimenkoirayhdistys.fi/pentuvälitys
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KOIRANOMISTAJANPÄIVÄ
Seija Juselius
Kuvat: Matti Riihelä, ellei toisin mainita.

Lauantaina 12.3.2016 kokoonnuimme Porvoossa Prakticumin tiloissa viettämään yhdistyksemme järjestämää Koiranomistajan päivää, joka on jatkoa edellisvuoden Kasvattajapäivälle.
Paikalla oli kolmisenkymmentä henkilöä, useita pitkästä matkasta aina Pohjanmaalta asti. Päivän ohjelma koostui eläinlääkärin luennosta sekä kolmen slovakiančuvačin omistajan esityksestä. Yhdistyksemme varapuheenjohtaja Virpi Paakala toimi tapahtuman luontevana puheenjohtajana.
Päivän pääluennoitsija oli pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri EMSAVM Sanna Viitanen,
jonka omat rotunsa ovat australianpaimenkoira ja labradori, harrastussuuntana tottelevaisuuskoulutus. Čuvačin omistamisen onnesta todistivat čuvačkasvattaja Timo Lehesniemi, yksivuotisen čuvačin omistava Sari Rapo-Salminen sekä jo 80-luvulta asti čuvačeja harrastanut Sirpa Jussila. Sirpan kertomus on toisaalla tässä lehdessä. Tapahtuma huipentui Porvoon čuvačparaatiin.

Sanna Viitanen: Faktaa kilpirauhasen vajaatoiminnasta ja autoimmuunisairauksista
KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA






Parillinen umpieriterauhanen, 4 lisäkilpirauhasta
Kilpirauhasen toiminta vaikuttaa monimuotoisesti eläimen aineenvaihduntaan
Hypothalamus: muodostuu TRH joka vaikuttaa aivolisäkkeeseen, joka
vaikuttaa TSH muodostukseen, joka vaikuttaa kilpirauhaseen, joka vaikuttaa T3 ja T4 muodostukseen.
T4 ja TSH vaikuttavat toisiinsa (takaisininformaatio)

Kilpirauhaskudoksen tuhoutuminen










95% tapauksista
Hitaasti etenevä sairaus, näkyy kun >75% tuhoutunut
o Lymfoplasmasytäärinen tulehdus
Diagnoosi TgAA: menossa immunivälitteinen tulehdus: ei kerro vajaatoiminnasta, mutta viittaa immuunivälitteisiin (voi olla että ei koskaan tuhoa 75% kilpirauhasesta)
On mahdollista ettei kehity vajaatoiminnaksi (1 vuoden aikana 20% kehitti sairauden)
On mahdollista, että muuttuu negatiiseksi sekä ilman vajaatoimintaa että vajaatoiminnan kanssa
Tyreoglobuliiniautovasta-aineet
o Diagnoosi T4 ja TSH: tyypillisesti matala T4 ja kohonnut TSH: +kliiniset oireet
o Mikäli matala T4 ja normaali TSH: 80% ei ole kilpirauhasen vajaatoimintaa, korkea TSH, mutta normaali T4> sairaus on alkuvaiheessa (ei 75%, mutta tarve piiskata), tai TgAA vasta-aineet häiritsevät
mittausta > kannattaa mitata uudelleen
Lääkeaineet laskevat kokonais T4 määrää: kortisoni, antibiootit
Tulehdussairaudet vaikuttavat kokonais T4
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Diagnostiikan tulisi lähteä kliinisistä oireista, ei lääkitystä ilman oireita



Väsymys. Lihavuus, "ulkonäkö", huono turkki, surullisen näköinen koira (paksuuntunut yläluomi, heikentynyt
kylmänsieto, iho-oireita (karvanharvuutta) 60 % - 80 % jos bakteeritartunta/hiiva lisäksi alkaa kutiamaan
Voi olla tasapaino-oireita vestibuläärioireita (pää kallellaan) 10 %, lima saattaa painaa kasvoalueen hermoja,
kurkunpään halvaus, kuivasilmäisyys, sarveiskalvon lipidikertymät (kolesterolikiteitä sarveiskalvoon)

Perinnöllisyys




Rotualttius viittaa perinnölliseen taustaan (Ebulldoggi, setteri, kultsu)
Riskigeenit, rhode, hovawart, gordonin setteri
Pääosa perinnöllistä

AKUUTTI HAIMATULEHDUS




Sijaitsee pohjukaissuolen vieressä
Erittää ruoansulatuksessa tarvittavia entsyymejä
Erittää sokeriaineenvaihdunnan entsyymejä

Mahdollisia aiheuttajia
 Rasvainen ruokavalio
 Veren korkeat rasvahappopitoisuudet, makkaraperunat
 Lääkeaineet
 Trauma (tälli), kirurgia
 Iskemia (veritulppa)
 Refluksi sappiteistä (sappitulehdus, harvinainen)
 Haimatiehyeiden tukkeutuminen
 Koirat ovat syömättömiä, oksentavat, ja joillakin ripulia
 Verinäytetesti, ultraäänitutkimus (vaatii osaamista)
 Harvoin bakteeriperäinen (harvoin antibiootteja)
Hoito:



suonensisäinen neste rauhoittaa tulehdusta (klinikka), pahoinvointi, suolensuojalääkitys, kipulääkitys
Kuolleisuus 25 – 58 % ulkom. tutkimuksissa, noin 10 % ei selviä, ei perinnöllinen

”Olen alkanut omassa työssäni tulla siihen tulokseen,
että nuo vanhat ajokoiramiehet, jotka sanovat - että
hössötys tutkimusten kanssa on turhaa, jos koira juoksee jäniksen perässä 10 vuotta ilman ongelmia niin se
on terve - saattavat olla oikeassa”.
Sanna Viitanen
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Timo Lehesniemi: kasvattajataipaleeni ylä- ja alamäkiä

Kuva: Timo Lehesniemi, Facebook

on yhtä aikaa hirveätä ja samalla palkitsevaa. Stubbenin
Amanda työskentelee edelleenkin 10 vuotiaana hanhitilan vartijana, pitää ketut ja muut pedot pois hanhien
kimpusta yhdessä nuoren
maremman
kanssa, samoin
Alfa toimii maatilamatkailutilan vartijana,
terapiakoirana
Acapellakin
vielä täydessä
terässä.

Britta Bredenberg oli perhetuttu, vuonna 86 ensimmäistä kertaa käymässä Kulloossa ja pennut istutettiin
pojan syliin. Isoja, vihaisia koiria: Snehuliak
Vuonna 2000 Timon vanhemmat ostivat Jussin ja Britan
paikan ja kaupankylkiäisenä taloon jäi Snoubenek 14
vuotiaana. Pian tuli tunne että nyt on pakko saada oma
cuvac. Britta soitteli Aamuruskon Biancan, joka eli 14vuotiaaksi, kuoli viime vuonna. Timo harrasti pekoa
cuvacin kanssa, oli työlästä opettaa cuvacia; ei oppinut
haukkumaan ja ilmaisemaan, mutta metsästä löytyi
vaimo.

Sen
jälkeen
Timo on kasvattanut kaksi pentuetta. Aina on ollut jotain vääntöä ja hän on ajatellut, että ei koskaan enää.
Mutta aina on tullut tehtyä uusi pentue. Rotu on ollut
aina läsnä, hän haluaisi ylläpitää rotua yhdessä vaimonsa kanssa. Suunnitelmissa on siirtyä Timon vanhempien taloon Kullooseen, jossa on sitten cuvaceja ollut yhtäjaksoisesti jo yli 50 vuotta.

Ensimmäinen kokemus kasvattajana, hänen isänsä
soitti että Bianca ja Nekro, (Comea) olivat kiinni. Syntyi
10 pentua, joista kolme selvisi.
Kymmenen vuotta sitten ensimmäinen yritys Depro (D2) ja Bianca. Timo päätti tehdä yhdistelmän. Kaikilla pennuilla parempi tulos kuin Deprolla, mutta huonompi kuin äidillään. Hän yrittää tehdä pentuja jotka
tuovat jotain uutta ja ovat perusterveitä.

Timon Lehesniemi: ”Kasvattaminen on ollut
selviytymistä”.

Pentujen syntyessä ei ollut ollenkaan varauksia, pentueessa kaksi vesipääpentua, joista tuli riitaa. Kuluttajaasiamiehen avulla ongelmia ratkaistiin. Kasvattaminen

Sari Rapo - Salminen: cuvac Fonzie, 1 vuotta, ja appenzellerin paimenkoira Tsekistä
Sari haki erittäin haasteellisen appenzellerin paimenkoiran Tsekeistä. Koira ulosti perheen sukkia, rättejä
jne. hän aloitti koirankoulutuksen rauhoittaakseen koiraa, mutta TOKOssa tuli kovapäisyys esiin. Koirakoulussa kouluttajat ohjasivat alistamaan koiraa. BH-kokeen tuomari kävi koiraan käsiksi, jolloin Sari päätti elää
koiran kanssa rauhassa ilman koulutuskenttiä.

pomo. Fonzie
on aloittanut
vartioinnin,
Fonzie komentaa pikkuterrieriä eikä salli
riitoja. Terrieri
aikoi
syödä
Fonzien
kanansiivet – ravistus niskasta
huulennoston, murinan jälkeen. Kaikki kolme ovat
uroksia. Joskus on tullut koira vastaan ja Fonzie ja Denzel ovat vetäneet Sarin maata myöten koiran kimppuun. Tavattiin kasvattaja ja Fonzie on tietysti herrasmies. Helpompi pärjätä kahden laumanvartijan kanssa
kuin kahden appenzellerin.

Denzel oli kaksivuotias, kun piti saada valkoinen karvakasa. Tuttavat sanoivat, että otat laumanvartijan, huhhuh! Ensimmäiset 8 kuukautta poistuttiin autolla pihalta, jotta pentu oppi, että tontilta ei poistuta omin
tassuin, eikä lähialuetta kuulu pitää omana reviirinä.
Fonzie tykkää nukkua ja makoilla, eikä juokse pallon perässä. Katseltiin Prisman pihassa vanhuksia, lapsia ja
kärryjä. Denzel paimentaa haukkumalla, Fonzie on
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Puheenvuorojen jälkeen lähdimme porukalla kävelemään Porvoon keskustaan ja vanhaan kaupunkiin, upeaa kirkkoa unohtamatta! Olimme näyttävä joukko 20 valkoisen + muutaman borzoin,
yorkin ja yhden lapinkoiran kanssa. Joukossamme oli kaksi hienokuntoista juuri 11 vuotta täyttänyttä veteraania, Aika Unna ja Aikavilke, samoin saimme tutustua uuteen tuontiin Khaniin. Päivä
oli aurinkoinen ja lämmin, kahvioiden terassilla istuvat ihmiset kuvasivat kulkuettamme.

Čuvačparaatin tauko Porvoon kirkolla.

Aika Unna ja Aikavilke.
Suuret kiitokset lämminhenkisen tapahtuman järjestelyistä Haltiavuoren kennelin porukoille!
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KENNELLIITTO TIEDOTTAA
Metsästyslain määräämä koirien kiinnipitoaika alkaa 1.3.
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika alkaa tiistaina 1.3. Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta aina elokuun 19. päivään asti. Kiinnipitoaika varmistaa rauhan luonnoneläimille niiden lisääntymisajan aikana.
Keväinen muistilista koiranomistajille
* Kerää jätökset.
Vihertävä ja kukkiva luonto on kauniimpi ilman kasoja. Pidä siis ympäristö puhtaana ja kerää taajamassa aina koiran
kakat roskiin hoidetuilta alueilta. Tähän velvoittaa järjestyslakikin.
* Pidä koira hihnassa
Huomaathan, että kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei vapaana pitämiseen ole lupaa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta. Järjestyslaissa taas sanotaan, että koira on pidettävä taajamassa aina kytkettynä. Koiran vapaana pitäminen on sallittua ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla. Koiran tulee näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.
*Madota koira.
Koiralle kannattaa antaa matolääkitys keväisin lumien sulettua. Aikuiset koirat on hyvä madottaa kaksi kertaa vuodessa, pennut useammin. Matkustelu, rokotukset sekä elintavat ja harrastukset voivat lisätä koiran madotustarvetta.
*Huomioi kyyt ja punkit.
Punkit ja käärmeet ovat monin paikoin jo heränneet kevääseen. Harkitse tarvitseeko koirasi suojata punkeilta jollakin
punkkikarkotteella. Hanki myös punkin poistoon tarvittava väline, esimerkiksi punkkilasso tai punkkipihdit. Tarkista
koiran turkki punkeilta päivittäin. Jos kyy puree koiraa, pidä puremakohta liikkumattomana ja vie koira eläinlääkäriin.
Älä anna koiralle kyytabletteja kyynpuremaan.
* Rokotukset ja passi.
Matkustaminen koiran kanssa lisääntyy keväällä ja kesällä. Muista hoitaa koirasi rokotukset ja passiasiat kuntoon ennen reissua.
*Älä jätä koiraa kuumaan autoon.
Auton sisälämpötila voi kohota korkealle keväälläkin. Älä jätä koiraa autoon, jos lämpötila voi nousta korkeaksi poissaollessasi.
Keinosiemennysohjeeseen lisättiin seuraava teksti:
Mikäli uroksella on ennestään DNA-tunniste, tallennetaan se uroksen tietoihin. Muussa tapauksessa suositellaan pakastespermaa käytettäessä, että uroksesta teetetään samalla DNA-tunniste, jos omistaja antaa siihen luvan.
Suositus on tarpeen siltä varalta, että spermalla siemennetyn pentueen polveutumista joudutaan selvittämään. Uros
voi siinä vaiheessa olla jo edesmennyt, joten siitä itsestään ei saa enää DNA-näytettä.
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ONNITTELEMME VOITTAJIA

Tampereen KV näyttely 30.4.2016
ROP Snowhite Cowboys Champion
ja
VSP Kalliovaaran Bebeta Princova, joka valmistui samalla myös Suomen muotovalioksi.
Kuva: Riikka Lahti
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KOIRAN KÄYTTÄYTYMINEN – TARINAA ARJESTA
Virve Mikkola
Millaista on cuvacin arki?
Hyväntuulinen Sirpa kertoi omistajapäivillä Porvoossa maanläheisesti elostaan koirien ja lastensa
sekä tietenkin Esan kanssa. Kuulijat samaistuivat Sirpan luontevaan jutusteluun. Oppia tuli positiivisesta asenteesta ja elämästä: ”En minä koskaan ole koiria kouluttanut – me ollaan vain
eletty!”
Sirpa ja Esa Jussila ovat eläneet paritalossa Ylivieskan keskustassa. Lapsia Sirpalla ja Esalla on
neljä. Tyttäristä on kasvanut innokkaita koiraharrastajia. Vanhin tytär Johanna on aktiivinen koiraharrastaja perheineen: pieni tytär koiralaumassa ja mies touhussa mukana. Heidillä on slovakiancuvac, tuontinarttu Tsekistä. Nuorin Essi on aktiivinen näyttelyharrastaja. Juho poikaa vielä
odottelemme koiraharrastukseen.
Jussilan lapsikatras on tottunut koiriin pienestä pitäen. Monen rotuiset koirat ovat perheen elämää rikastuttaneet. Itsenäinen paimenen koira pärjää monenlaisissa ympäristöissä, myös lapsiperheessä kaupungin keskustassa.
Sirpalle ja Esalle koirat ovat yksilöitä, perheenjäseniä. Elämää eletään koirien kanssa ja arjen pulmat ratkaistaan rauhallisesti koiran persoonaa kunnioittaen arjessa.

ELOA JA ILOA SLOVAKIN KANSSA VUODESTA 1992
Sirpa ja miehensä Esa ihastuivat ystävänsä Anna Maija
Hirvelän Bobinka v Javorina narttucuvaciin vuonna
1992. Kaunis valkoinen koira, joka tuoksui orvokilta.
Rohkea rokan syö ja ennakkoluulottomat Jussilat lensivät v. 1993 Prahaan koiranhakuun. Narttu lähti Jussiloiden matkaan ja uros Linervoille Kouvolaan. Nämä pentuset eivät silloisessa Tsekkoslovakiassa eläneet perheessä vaan oleskelivat takapihan häkissä. Sosiaalistuminen tapahtui sitten Ylivieskassa Jussiloiden perheessä ja Ylivieskan keskustassa. Pennut lensivät Prahasta Helsinkiin matkustamossa – toiset olivat ajat ja
säännöt! Samalla reissulla Jussilat tutustuivat slovakiancuvacien grand old woman Ida Kissovaan. Idastahan riittää tarinaa useampaankin julkaisuun. Idalla on
sormensa pelissä sekä cuvacien FCI:n rotuunotossa että
monen Suomeen muuttaneen pennun valinnassa kolmenkymmenen vuoden aikana.

Alena. Kuva: Anna-Maija Hirvelä.
saksanpaimenkoiranartun kaveri. Saksarinartun kanssa
Sirpa kilpaili jäljellä. Alenalle ei ikää Jussiloiden suruksi
paljoa kertynyt. Alena menehtyi 6-vuotiaana pahanlaatuiseen pernan kasvaimeen.

Alenan kanssa Sirpa kävi myös näyttelyissä. Kovana kilpakumppanina Iiduskan Rambo ja voi riemua, kun Rambolle pärjättiin. Alena oli erinomainen sohvakoira ja
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Alena ei jäänyt ainoaksi cuvaciksi. Naapurista löytyi seuraava koira. Ei tarvittu lentokonetta vaan ihan lyhyt automatka pennunnoutoon. Kotiin muutti ET Anna- Maija
Hirvelän ensimmäisestä ja toistaiseksi ainokaisesta
Bajecnyn pentueesta Jussiloille pentu pojan kummilahjaksi. Ornela Genaon ”Malin” pentueessa oli yksitoista
koiraa ja kaikki narttuja! ET oli pikkuinen lumivalkoinen
pikinokka – syntyi nyt vaan vihreänä ja nimeksi vakiintui
ET, vaikka ei tyttö mikään avaruusolento ollutkaan.
Säkä oli vain 57 cm, mutta tarmokas koira, joka rakasti
karkailua. Olisiko kuitenkin ollut halua tutkimusmatkailijaksi? Saksanpaimenkoirannartun kuoltua 11-vuotiaana, muuttui ET:n luonne. Karkurista tuli kuuliainen
seuralainen, joka ei hihnaa lenkeillään tarvinnut.

perkeikkoja ei ole tehty. Pentuna Unnan iltahepulit rauhoittuivat vasta sylihoidossa. Vielä 11-vuotiaana on
Unna ollut karkuretkillä – kolme tuntia karussa Vaasan
keskustassa oli hermoja koetteleva kokemus Jussiloiden Heidi tyttärelle. Unna odotteli hyvävoimaisena kerrostalon portailla hermostunutta koiravahtia. Unnan
seurana on ollut lasten lisäksi monen rotuisia koiria. On
ollut whippet, saksanpaimenkoira, kiinanharjakoira ja
nyt neljä dandy dinmontinterrieriä. Aina on sopu tilaa
antanut.
Jussiloiden lapsista on kasvanut huippuhandlereita ja
koiranomistajia. Unnalla on ollut näyttelyissä monta
esittäjää omasta perheestä. Ikinuori Unna kerää palkintoja vielä 11-vuotiaana. Kuulo on heikentynyt, mutta
muuta vaivaa ei ole tullut. Pentusisarukset Unna ja Aika
Vili tapasivat toisensa Porvoossa omistapäivillä. Heräsivätköhän pentumuistot? Unnan ja Vilin pentueesta
omistajiensa elämää ilahduttavat vielä Ramo (Aslak) ja
Akto.

Jussiloiden koirat ovat kasvaneet paritalossa neljän lapsen seurana. On käynyt lasten kavereita ja vieraita. Koirista on kasvanut sosiaalisia sekä koiria että ihmisiä kohtaan. Hälinä ei ole hermorakennetta pilannut. Ihmisen
kosketukseen on totuttu.
Haltiavuoren A-pentueesta muutti Jussiloille ikipirteä
Aika Unna vuonna 2005. Energinen, itsevarma pentu,
jota eivät aidat pidätelleet pentuaikana Porvoossa eivätkä myöskään kotipihalla Ylivieskassa. Pienenä Unna
kiipesi aitojen ylitse ja putosi maahan mukkelimakkelis,
mutta tutkimusretkiä tämä ei haitannut. Aina oli tyttö
karkuteillä! Ylivieskassa karkureissut ovat jatkuneet. Aitaa korottaessa on hyppykorkeus kasvanut, mutta ku-

Sirpan mielestä tällaista energistä ja itsevarmaa koiraa
on kasvatettava kauniisti mutta määrätietoisesti. Kovaa
kovaa vastaan ja Unnan sisu vain nousee. Rauhallisuus
on valttia! Cuvacit ovat helppoja koiria käsitellä sanoo
Sirpa monen koiran kokemuksella!

ET. Kuva: Johanna Jussila.
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SLOVAKIANČUVAČINI JA MINÄ
Teet Otstavel

Yhdistyksemme Facebook-sivustolla kysyimme millaisia juttuja jäsenet toivoisivat lehteen. Vastauksina saimme esimerkiksi lukijoiden omia juttuja, mm. harrastuksista ja kaikesta siitä mitä
koiran kanssa voisi tehdä. Myös toivottiin juttuja čuvač-harrastajista sekä neuvoja koiran hankintaan ja hoitoon.
Ryhdyimme toimeen ja ensimmäisenä haastattelimme jäsentämme Teet Otstavelilta, jolle slovakiančuvač on ollut tärkeä osa elämää, niin työssä kuin harrastuksissa – ja joka löytyi kun vaimo
alkoi tutkia Draculaa.
Ensimmäiset koirani
Ensimmäisiksi koirikseni voi kai laskea maaseudulla asuneen isoäitini koirat. Semu oli valtavankokoinen, sekarotuinen koira, berhardiiniläisväreissään - paljon isompi
kuin minä. Myöhempinä vuosina valokuvia katsellessa
kävi ilmi, että koira oli ihan keskivertokokoa, minä olin
sinä aikana vain kovin pieni. Semun jälkeen tuli Sulli ja
Sullin jälkeen Reku. Kaikki taisivat olla uroksia ja monirotuisuus ei ollut haitaksi. Yksin asuvalle isoäidille oli
tärkeä, että talossa oli vahti ja kaveri erityisesti silloin
kun me emme koululomien välillä hänen luonaan oltu.
Kaikki koirat olivat enimmäkseen vapaina, eivätkä ne
sen kummemmin kylällä seikkailleet, pysyivät pihalla tai
seurasivat oma väkeä. Minusta oli hauskaa, miten kylän
koirien välillä informaatio kulki. Silloin liikkui pikkukylässä erityisesti yöaikaan ihmisiä harvakseltaan. Jos
joku koira jossakin haukkui varotukseksi, viesti kulki nopeasti ja joka talossa tiedettiin, että joku kulkee ja koirien haukun sävystä voisi päättää missä päin.
Ensimmäinen melkein oma koira, musta belgianpaimenkoira, se tuli elämääni vaimoni mukana. Mätsärissä se oli kerran käynyt ja tuomari kehui sitä komeaksi
isoksi urokseksi. Oikeastaan kyseessä oli kaunis ja kookas narttu. Taisi olla sitä aikaa, kun belkkareitten koko
kummasti kutistui. Amanda oli luonnostaan tottelevainen ja helppo, paitsi silloin kun se toteutti omia ihmeellisiä päähänpistojaan. Paras niistä oli kartanoherran
koirien luitten varastaminen parinsadan metrin päästä
kartanon pihalta. Ei tarvinnut omalle koiralle luita ostaa. Koiralla oli hauskaa, kun se kavalsi kavereitaan ja
kartanoisäntäkin kartanoisäntäkin oli myötämielinen,
oman pihvikarjatuotannon ja hirvenmetsästyksen ansiosta tavara ei koskaan loppunut kesken.

Teet ja čuvačit. Kuva: Anna-Maija Hirvelä.

Ja sitten tuli čuvač
Vuosituhannen vaihteessa vaimo oli kiinnostunut tutkimaan Draculan, Vlad III:nen, Vlad Tepesin tai suomeksi
simppelisti Vlad Seivästäjän historiaa ja edesottamuksia. Hyvällä raakalaisella on monta nimeä. Hänen ansiokseen voi laittaa vahvan vastarinnan ottomaanien yrittäessä valloittaa Eurooppaa 1400-luvulla. Se oikea aito
Drakula oli vasallina Unkarin kuninkaitten alaisuudessa.
János Hunyadi (1387-1456), Unkarin kansallissankari,
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yhdisti lähimaat ja kreivikunnat tiiviiksi yhteisvoimaksi
taisteluissa turkkilaisia vastaan, mutta joutui laittamaan välillä Draculan jääkiekkotermein jäähylle Karpaatian kaukalon raakana taklaajapoikana. Kun sitten
rutto vei Kuningas Jánoksen, jumalletun johtajan, hänen vanhempi poikansa László Hunyadi nousi valtaan,
mutta palatsin sisäisten kiistojen vuoksi hänet mestattiin vuoden kuluttua. Nuorempi poika Matias Corvinus,
suomeksi Korpin Matti, nousi valtaan 1458 ja aloitti lopulliset Euroopan pelastustoimet turkkilaisia vastaan.
Hän myös vapautti rauhoittuneen Draculan maanpaosta ja vannotti hänet kuuliaiseksi alamaisekseen.

Minulle entisen Unkarin valtakunnan alueen valkoiset
koirat on täysin samanarvoisia. Tuhansien vuosien yhteinen historia Karpaattien molemmilla rinteillä ja unkarin tasangoilla ei saa minua näkemään niitä viimeisen
sadan vuoden rotujalostuksesta huolimatta erilaisilta.
Eikä se maremmakaan esi-isistään paljoa poikkea. Aina
kun katson isoja valkoisia, näen niiden parhaimmiston
tepastelevaan tuhansien vuosien perimän jatkuvuutena vuorilla ja aroilla suojelemassa kotieläimiä pedoilta ja koteja tunkeutujilta.

Joitain ajatuksiani yhdistyksen puheenjohtajakaudeltani 2004-2007

Näinä hyvin sekavina aikoina turvallisuus, vallassa pysyminen ja hyvä johtaminen olivat kaikki kaikessa. Ainut
johon Matias sataprosenttisesti luotti, oli hänen kuvasz-vartiokaarti. Valkoiset isot, vain isännälle uskolliset, periksi antamattomat koirat ympäröivät hänet
kaikkialla. 1400-luvun toinen puoli oli isojen valkoisten
kultakausi. Vartioinnin lisäksi ne olivat jopa korkeammassa asemassa kuin kuninkaan neuvonantajat. He olivat läsnä jokaisessa kuninkaallisessa juhlassa, metsästys- ja sotaretkellä. Juhlissa tärkein tehtävä isännän vartioinnin jälkeen taisi olla toimia rasvaisten sormien puhdistajana. Niin kuin tiedettään, isoilla valkoisilla on itsepuhdistuva turkki. Kaikki, mikä kuivuu, tippuu karvoista
ja koira on taas valkoinen.

Pienen yhdistyksen puheenjohtajan tehtävä ei ole tunnetusti helppo. Täytyy muistaa, että yhdistyksen hallitus on vastuussa kaikista päätöksistä ja edesottamuksista tasavertaisesti. Puheenjohtajan tehtävänä yhtenä
hallituksen jäsenenä on ennen kaikkea sovitteleva.
Hyvä hallitus tiedostaa oman vastuunsa ja valtuudet
sekä toimii lain mukaan jäsenistön parhaaksi. Hallituksen työskentely on hyvin tarkasti lakien sääntelemää.
Koko juridinen toimintaympäristö täyty tuntea hyvin,
ennen kun aukaisee suunsa. Ja kokouksissa täytyy protokollattaa hyvin tarkasti. Hallitustyöskentely ei ole mikään keskustelukerho.
Tunku hallitukseen ja puheenjohtajaksi on hyvin vaihtelevaa. Joskus halukkaita on vaaleiksi asti riittämiin ja
joku toinen kertaa niitä löytyy vain maanittelemalla.
Saattaa olla näin, että jos oikeasti ymmärtää hallitusvastuun ja työskentelykulttuurin, hinku hallituksen jäseneksi kummasti pienene.
Jollain tavalla yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan
roolia voisi verrata maamme pääministerin ja eduskunnan puheenjohtajan välimuodoksi. Pääministerin näkökulmasta täytyy pitää järjestys ja kuri, saada yhteisiä
päätöksiä aikaiseksi, kun taas sitten eduskunnan puheenjohtajan näkökulmasta hallittavana ovat myös oppositiopuolueet, eli koko eduskunta vertauskuvana yhdistykselle eriävine mielipiteineen.

Kuvaszien valtakuntaa 1400-luvulla.
Pentuja lahjotettiin kallisarvoisimpana diplomaattisena
lahjana liitolaisille. Voisin kuvitella, että myös Draculalla
saattoi olla kiva lauma vartijoita Karpaattien ajoilla.
Muualla maaseudulla isot valkoiset tekivät tavanomaista karjan- ja kodinvartijatyötä samalla tavalla kuin
tuhansia vuosia aikaisemminkin ja sen jälkeen.

Saadakseen kaikki puhaltamaan yhteen hiileen, siinä
onkin tehtäväkenttää. Useimmiten siinä tehtävässä on
hankala onnistua, mutta ääripäät ja turhat provokatiiviset kannanotot täytyy pystyä vaientamaan viisaalla tavalla yhteisen edun ja kehityksen nimissä.

Tämän tarinan kuultuani oli ihan selvä, että meidän
seuraava koiramme on omille omistautunut, ikuisesti
luotettava ja periksi antamaton kuvasz. Niitä kun vaan
ei silloin Suomessa pentuja ollut. Sitten löytyvätkin
čuvačit.

Miten kehittää yhdistyksen toimintaa?
Toivoisin paljon tiiviimpää yhteydenpitoa Slovakkiaan,
ei pelkästään koiraihmisiin vaan myös tutustumalla
maan kulttuurin ja luontoon. Eikä pelkästään Slovaki-
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aan, sillä paimentolaiskulttuuri, johon meidän koiriemme käyttötarkoitus perustuu, olisi tutustumisen arvoinen laajemminkin.

Mikä on čuvačin pennulle parasta?
Hyvä cuvaci on vanhempien koirien kasvattama pentu.
Jos pennut ei pystyy kasvamaan oman äidin tai lauman
välittömässä hoivissa ja kurituksessa neljän kuukauden
ikään asti, uudessa kodissa täytyy ehdottomasti olla
vanhempia koiria, ketkä opetta pennuille kahden ja neljän kuukauden välisessä kehitysvaiheessa kaikki ne tärkeämmät taidot ollakseen koira. Silloin opitaan kuria,
oma asemaa laumassa, nöyrtymistä, tottelemista, tappioiden mukisematta hyväksymistä ja muita perusviisauksia, mitä ihminen kertakaikkisesti ei pysty erityisesti laumanvartijapennulle siinä tärkeässä kehitysvaiheessa opettamaan. Ihminen kun puhuu huonosti koiraa. Vanhemman ja viisaan koiran vaikutus pennun kehityksessä ainakin neljän kuukauden ikäiseksi on korvamaton.

Yhdistys voisi painattaa koirille huomioliivit Slovakian
symboliikalla. Olisi kiva patsastella kotikonnuilla koirien
kanssa heijaamassa Slovakian jääkiekkomatsien aikana!
Jäsenhankinnassa kasvattajilla taitaa vieläkin olla kaikesta isoin rooli. Toisaalta tiedän kotieläintiloja, missä
čuvačit ovat työkäytössä, myös yhdessä muunrotuisten
laumanvartijoiden kanssa. Jotenkin tuntuu, että niissä
tapauksissa koirien työsuoritukset ovat ensisijaisesti
tärkeät ja seuratoiminnalle ei työkiireiden takiakaan
liene kovin paljon kiinnostusta.

Teet Otstavel:
HYVÄ ČUVAČ ON


niin iso, että sen pää on pöytälevyn yläpuolella
 mutta se ei ota pöydältä mitään
 läsnä silloin kun sitä tarvitaan
 mutta pysyy sivussa muulloin.
HYVÄ PAIKKA ČUVAČILLE ON


rauhallinen, iso oma alue
 koirakavereineen
 ja jossa sillä on työtehtävä
 mieluiten kotieläinten vartioinnissa
HYVÄ IHMINEN ČUVAČILLE ON
 rauhallinen ja suvaitsevainen
 ei hölöttäjä eikä päällepäsmäri, ei tiukkapipo eikä kontrollifriikki
 joka puhuttelee čuvačia vain kun hänellä on sille todella jotakin asiaa
KORKEAMMAN TASON YHTEISYMMÄRRYS SAAVUTETAAN



 kehittämällä luottamusta
opettelemalla kehokielen ja ilmeitten tulkitsemista
 puolin ja toisin
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ČUVAČ ČÄPINÄT 4 - 5
● kaikki ovat tervetulleita rotuun tai sen monimuotoisuuteen puuttumatta ●

ČČ4● 27-28.8.2016
ČČ5● 10-11.6.2017
Paikka: Korpisen metsätila, Alavus ● Tuuri

Katso koko hauska video: www.facebook.com/visa.marttila -> etsi päivämäärä 11.6.2015.

Vietämme jälleen leppoisia hetkiä kera koirien, keskellä luonnon rauhaa.
Tiedossa on syventyneitä koirapohtimisia ja iloisia koira-aktiviteetteja
sekä Tuurin čuvačparaati (ČČ4) tai Tuurin koiranäyttely (ČČ5).
Vietämme paljon aikaa kodassa nuotion ääressä.
Ja luonnollisesti saunomme ilman aikarajoja.
Majoitumme käytännöllisesti teltassa, vaunussa, mökissä tai Hotelli OnnenTähdessä.
Ruokailemme läheisissä, mukavissa ruokapaikoissa.
Teemme elämyksellisen ostosretken Suomen Suurimpaan Tavarataloon Velj. Keskiselle.
www.tuuri.fi.
Tilaisuus on maksuton. Kukin vastaa omista kuluistaan Tuurissa.
Tilaisuuden järjestäjä ● Visa Marttila
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: puh. 0400515951
www.visamix.fi
Huolettomaan tapahtumaamme on osallistunut jo lähes kolmannes yhdistyksemme jäsenistä.
 Tule Sinäkin! 

HUOM!

ČČ5:n aikaan Tuurissa järjestetään koiranäyttely ALAVUS KR, jossa
slovakiančuvačit arvostellaan sunnuntaina. Osallistukaamme joukolla!
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.kennelliitto.fi
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KUVAKAVALKADI: Čuvačeja Čuomen Čuvessa!

Ylhäällä vasemmalla: Muro (Ida pod kocno), Gisela (Aamuruskon Galinda Cuvac), Beeta (Snowhite Cowboys Beeta),
Urpo (Snowhite Cowboys Champion) Sheltti Rosa ja auspai Elv. ● Ylhäällä oikealla: Beeta ja Gisela.
Kuvat: Riikka Lahti. ● Alhaalla: Matias ja Donna. Kuva: Seija Juselius

Lähetä meille kuvia cuvaceistasi, myös 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 mielipidepalsta kajauttaa ajatuksesi, kysymyksesi, ehdotuksesi rodustamme, yhdistyksestämme, mistä vaan kaikille jäsenillemme – komeasti!
Kirjoita nimelläsi ja halutessasi voit lähettää kuvan itsestäsi ja koirastasi lehtitoimikunnalle.

KEPOILUA
Virpi Paakala
Ei ole koiraa karvoihin katsomista, jos tuota otsikkoa tuijottaa. Monellakaan ei avaudu tuon sanan
maailma ja mitä kaikkea toimintaa se kätkee jokaisen kirjaimen alle. Täytyypä avata tätä hiukan
teille kaikille kanssakulkijoille.

aika usein avaavat sanaisen arkkunsa, ilmaistakseen mielipiteensä koko näyttely touhusta
yleensä.

Sanan kaksi ensimmäistä kirjainta KE:n taakse kätkeytyy monitahoinen verkosto, erirotuisten mafia.
Tämä toiminta on todellinen edellytys, että kyseistä kirjainparia voidaan käyttää. Toiminta pitää
sisällään laajaa koiramaista menoa ja eri työvaiheita jolla, saavutetaan haluttua kasvatuksella tulosta. Herää mietteitä mikä työ, no kennelin pito.
Siellä tapahtuu se alkuun paneva voima, millä
mahdollistetaan monen ihmisen tausta apu.
Haltiavuoren Div Dakota Dalton. Kuva Virpi Paakala

Sitten sanan loput kaksi kirjainta avaavat tämän lopullisesti PO. Nämä väsymättömät uurastajat seuraavat meitä kantaen raskaita taakkoja. Osallistuvat pettymyksiin sekä iloitsevat menestyksestä.
Harjat, sakset, puhaltimet sekä remmit ovat näitten ahkerien työkaluja. Vasarat ja ruuvimeisselit
ovat vaihtuneet osalla näihin hienoimpiin välineisiin. Rasvaiset haalarit muuttuneet muotivaatteiksi sekä linttaan menneet tossut mokkakenkiin.

Siinä onkin aasinsilta seuraavaan. Ovatko koiranäyttelyt ajamassa itsensä umpikujaan. Itse alan
olla vahvasti sitä mieltä, että meidän koiraihmisten pitäisi keskustella vakavasti, mitä olemme valmiita maksamaan. Hinnat nousevat joka vuosi
koska kustannukset nousevat järjestäjillä. Ilmoittautumisprosessi ottaa myös hinnasta osansa. Olisiko järkevää että näyttelyitä olisi määrällisesti vähemmän, mutta edullisemmalla hinnalla. Vapaaehtoistahan tämä harrastus on, mutta en haluaisi
sitä kustannussyistä lopettaa. On siinä sertillä kilohinta kova, jos oikein alkaa laskemaan.

Siis keitä ovat KEPOILIJAT? He ovat meidän miespuolisia kennel poikia, jotka ovat ajautuneet tähän
näyttely touhuun mukaan. Monen kasvoilta voi lukea tosin, että mieluummin katsoisivat formulaa,
mutta sinnikkäästi seisovat ilmoja sekä olosuhteita
uhmaten koirien tukena. Kestävät puolisoidensa
tunnekuohut kivikasvoisesti ja osaaottavasti. Tosin

Lopuksi toivotan kaikille karvaisille sekä heidän
omistajilleen menestyksekästä loppuvuotta.
Kepoilijoille erityisesti.
Sertikkäin terveisin Virpi
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KALENTERI 1.7.2016 - 30.6.2017

Ensinnä Iso Kiitos kaikille jotka lähetitte kalenteriin kuvia, kuvia tuli 70 kappaletta!
Niistä ovat Elena ja Henna valinneet kuvat kalenteriin, raadille myös iso kiitos!
Kalenteria tilataan vain ennakkotilausten mukaan, jos siis haluat itsellesi Cuvac-seinäkalenterin kokoa
A4, niin tilaukset 15.6 mennessä yhdistyksen sähköpostiin slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com
aihe Kalenteri 16/17
Kalenterin hinta 22€ + postimaksu (tämä hinta vain jäsenille)
Kalenteri kulkeutuu myös kesäpäiville ja näin säästyy tilaajalta postituskulut.
Muista mainita tilatessasi nimesi ja osoitteesi ja myös että haluatko postitse vaiko tuotuna kesäpäiville.
Kun olet tilauksen lähettänyt, saat paluupostissa maksuohjeet.

Julkaisija:

Slovakianpaimenkoiryhdistys ry
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