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Meidän Čuvač -LEHDESSÄ

Joulutervehdys ja valioilmoitus (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 toisessa 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
Paljon on tapahtunut sitten viime lehden. Kesäpäivät
vietettiin hyvässä säässä aina viihtyisässä Aurantolassa.
Tämän paikan vahvuuksina pidän sitä, että siellä on
helppo olla koirien kanssa, niille on tilaa ulkoilla ja kukaan ei ole valittanut haukunnasta, kumpikaan asia ei
ole itsestäänselvyys. Näyttelyssä lauantaina tuomaroi
Nina Janger hyvin ystävällisesti ja hienosti koiria käsitellen, erittäin miellyttävä nuori tuomari! Hän valitsi rotunsa parhaaksi nuoren nartun Stubbenin Pocahontas
ja VSP oli Snowhite Cowboys Casper, paljon onnea voittajille!

Seija, Max ja Robin kesäpäivillä 2016. K: Henna Suihko

Nyt yhdistyksellä on uusi hallitus ja toivotan uudelle
hallitukselle onnea ja menestystä sekä työrauhaa. Kiitos
kaikkien jäsenten puolesta vanhalle hallitukselle, siellä
on tehty paljon hyvää työtä rodun ja tapahtumien
eteen. Voin olla jatkossakin mukana eri tehtävissä, ensi
vuoden juhlavuoden tapahtumissa tarvitaan paljon mukaan tekijöitä! Nyt on aika puhaltaa yhteen hiileen ja
yhdessä viedä asioita eteenpäin. Seuraavan kerran tapaamme jalostustarkastuksen ja syyspäivien merkeissä
8.10.2016 Hurukselassa, kaikki mukaan!

Sunnuntain kokouksesta alkoikin sitten lumipallo vyörymään hallitsemattomasti ja sen seurauksena on jouduttu pitämään uusi yleiskokous ja valitsemaan uusi
hallitus yhdistykselle. Kokouspöytäkirjat ovat luettavissa lehdessä toisaalla. Itse olen ollut sivustakatsojana
tässä ja en voi ymmärtää mitkä mittasuhteet joku asia
voi saada. Eikö yhdistystoiminnan pitäisi olla hauskaa
harrastusta rodun parissa ja rodun puolesta?

Tsemppiä!

Ensi vuoden juhlavuoden tapahtumissa tarvitaan paljon mukaan tekijöitä!
Nyt on aika puhaltaa yhteen hiileen ja yhdessä viedä asioita eteenpäin.
Seija Juselius

YHDISTYKSEMME UUSIA JÄSENIÄ 6.8.2016 JÄLKEEN

varsinaiset jäsenet: Eila, Hissu, Jussi, Jyrki, Laura, Marika, Matti, Pekka, Petri ja Virpi
perheenjäsenet: Emil, Lenni, Maiju, Markus, Matti, Matti, Olavi ja Sanni

Tervetuloa mukaan!
Nyt meitä on jo 13 kunniajäsentä ja –puheenjohtajaa, 57 varsinaista jäsentä ja 27 perheenjäsentä
Yhteensä 97 jäsentä!
”On hienoa olla Slovakianpaimenkoirayhdistyksen jäsen!”
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HALLITUKSEN TERVEISET
Lahdessa pidettiin 6.8.2016 yhdistyksen ylimääräinen
kokous, jossa valittiin uusi hallitus. Kokouksen valintojen seurauksena tällä hetkellä vetovastuussa ovat Asta
Pursiainen (sihteeri), Virpi Paakala (vara-pj), Ritva Piskunen, Visa Marttila sekä Timo Lehesniemi (pj). Varajäseninä - mutta mahdollisimman aktiivisesti toiminnassa
mukana ovat - Sari Koivuvuori ja Riikka Lahti.

luille sekä muille ryhmille), Hämeessä syyspäivät ja Kymenlaaksossa kesäjuhlat (kuten aiemmin jo sovittu),
jonka jälkeen Nastolassa SSKY:n näyttelyssä juhlanäyttelymme. Pitämällä tapahtumia laajemmalla alueella,
pystymme myös aktivoimaan ihmisiä paremmin toimintaan mukaan.
Katsottaisiin tulevaan (“nelikymppisen” täytyy pystyä
katsomaan myös itseään pidemmälle tulevaisuuteen) ja
perustettaisiin hallituksen alaisuuteen Nuorisotoimikunta, jota tuettaisiin kasvamaan tulevaisuuden yhdistyksen vastuunkantajiksi, ensimmäisenä vastuutehtävänään lapsi & koira -kisailun järjestäminen kesäpäivien
ohjelmanumerona.

Vaikka hallitus saattaa vaihtua taas lokakuussa, päätimme ottaa luottamustoimet vauhdikkaasti vastaan!
Toki paljoa ei lyhyessä ajassa kerkeä tehdä mutta päätimme painottaa toimenpiteitä, joilla jäsenistöä saadaan aktivoitua paremmin toimintaan mukaan.
Kokouksen jälkeen laitoimme ripeästi tärkeimpiä hankkeita eteenpäin jo seuraavien kolmen viikon aikana
mm.:
 Siistittiin FB-sivut (ja kontaktoitiin epäasiallista
keskusteltua paheksuneet henkilöt henkilökohtaisesti kohteliaasti – ja toimitettiin heille
Meidän Cuvacin pdf-versioita).
 Valmisteltiin syyspäivien ohjelmaa (avattiin ilmoittautuminen jalostustarkastukseen ja ideoitiin koko perheelle sopivaa toimintaan, ks.
syyskokouskutsu!).
 Valmisteltiin syyskokouksen asialistaa pitäen
silmällä myös tulevaa juhlavuotta: painopiste
toiminnassa nuorissa ja lapsiperheiden huomioimisessa, kansainvälisessä yhteistyössä ja jäsenistön (ml. ex-jäsenet ja uudet mahdolliset)
aktivoimisessa yhdistyksen pariin.

Kutsutaan yhdistyksen kesäpäiville vieraita muiden maiden cuvac-kerhoista yhteistyössä kasvattajien ja jäsenten kanssa (eli osin yhdistyksen varoin ja osin talkoilla
kuten majoituksen ja kuljetuksen järjestämisellä mutta
vieraiden maksaessa lentolippunsa), tämä on ainutlaatuinen tilaisuus saada upeaa cuvac-kantaamme esiteltyä isosti kv-ystävillemme ja samalla sekä luoda uusia
suhteita että syventää olemassaolevia.
Ystävällisin terveisin,
cuvac-hallitus
P.S. Haluaisimme julkaista hallituksen pöytäkirjat sellaisinaan (lakien asettamat rajoitteet huomioiden) mutta
valitettavasti se ei ole mahdollista. Lisäksi nykyiset sääntömme ovat asiassa myös vastakarvaan. Mutta toivomme, että yllä olevan kaltaiset tiivistelmät hallituksen päätöksistä ja toimenpiteistä korvaavat em. puutetta mahdollisimman paljon. Näiden etuna on myös se,
että asiat saadaan nopeasti mahdollisimman laajalti jäsenten tietoon yhdistyksen kotisivujen sekä Facebooksivuston kautta - ja lehteen painettu tieto tavoittaa
kaikki jäsenet.

Hallituksen tekemien valmistelujen ja jäsenistön kanssa
käytyjen keskustelujen pohjalta hallitus elokuun lopun
kokouksessaan painotti seuraavia asioita, joita se ehdottaa syyskokouksessa yhdistyksen jäsenille:
Vuoden 2017 kolme tärkeintä tapahtumaa sijaitsisivat
hieman eri puolilla Suomea: Pohjanmaalla Match Show
(kehät laumanvartijoille, pennuille, lapsi & koira -kisai-

P.S. II: Toivotamme upeaa syksyä 2016 ja toivottavasti
näemme syyspäivillä Hurukselassa 8.10.2016!
Tervetuloa!

Tärkeää lisätietoa:
Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:llä ei ole vakuutuksia tapahtumiin osallistuville laumanvartijoille saati
heidän omistajilleen. Yhdistyksen tapahtumiin osallistuminen on aina jokaisen osallistujan omalla vastuulla, ellei yhdistys asiasta toisin ilmoita.
Tämä koskee myös cuvac-tapahtumia, jotka ovat yhdistyksen jäsenten toisilleen järjestämiä.
Ystävällisin terveisin, cuvac-hallitus.
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YHDISTYKSEN 6.8.2016 VALITTU HALLITUS ESITTÄYTYY
SARI KOIVUVUORI, varajäsen 2016

Olen vajaa 40v, neljän lapsen äiti. Työkseni hoitelen lypsykarjatilamme eläimiä (lehmiä, lampaita, kaneja, kanoja, kissoja ja rakkaimpia koiria). Cuvac touhuissa olen
ollut mukana vuodesta 2001 välillä enemmän ja välillä
vähemmän. Cuvaceita kasvatan pienimuotoisesti nimellä SNOWHITE COWBOYS. Kotona meillä 5 cuvacia ja
3 paimenta. Jonkun verran käyn koiriemme kanssa
näyttelyissä, mutta koirillamme kaikilla on oma "työ".
Yhdistykselle haluisin hyvää yhteishenkeä ja mukavia
yhteisiä tapahtumia.
Moikataan kun tavataan!

TIMO LEHESNIEMI, puheenjohtaja 2016

Olen Sari Koivuvuori Porvoosta, pienestä mutta erittäin
aktiivisesta Kerkkoon kylästä. Maatilaamme lihakarjan
lisäksi edustaa 2 cuvacia, Retu ja Pekko, Norjanharmaa
hirvikoira Humu ja tietysti kissa.

Herään klo 05. Tai ainakin yritän. Kömmin yläkertaan
kahvinkeittoon ja avaan koneen. En ole yllättynyt: cuvacien-hallituksen Messenger-ryhmässä taas kasa uusia
viestejä ja eri sähköpostilaatikoissa erinäisiä jäsenasioita. Vastailen iloisesti kaikkiin ja kerään samalla muistiinpanoja ja ideoita talteen tuleviin tapahtumiin liittyen. Otan joitain tehtäviä itselleni ja toisiin pyydän
apuja hallitusjäseniltä. Kauaa ei tarvitse odottaa, kun
saan useampia myöntäviä vastauksia: kaikki haluavat
olla mukana omien mahdollisuuksiensa mukaan. Näin
on puheenjohtajan hyvä herätä!

Tulevaa syksyä odotamme suurin tuntein ja odotuksin,
sillä kotiimme saapuu Urjalasta Retun poika, tällä hetkellä ainakin vielä nimeltään Elvis.
Hallituksessa varajäsenenä odotan, että tehtäisiin rakentavia päätöksiä yhdistysväkeä kuunnellen, sillä jäsenistö on toimivan yhdistystoiminnan perusta.

Lenkkivaatteet päälle ja ulos hauvan kanssa heräävään
Haikkooseen, tällä kertaa Pocahontaksen, tuon oman
kasvatin, joka syntyi viime pentueesta ensimmäisenä ja
luulin hänen syntyneen kuolleena, hän makasi hievahtamatta verilammikossa hämmentyneen Tuhkimon
katsoessa vieressä. Vaimoni Minna elvytti hänet varmoin ottein ja päätimme, että jos hän eloon jää, niin
hän jää varmasti kotiin. Se oli ainoa kriteeri! Vielä syntyi neljä pentua, kaikki tyttöjä, Disney-prinsessamme.
Loppujen lopuksi toinen flikka, Alice eli Lissu jäi minulle/vanhemmilleni lähelle meitä. Kolmen cuvacimme
lisäksi meillä yksi belkkari, Nani, ja tietysti Pena Perusländeri. Nämä viisi asuvat vuoroin meillä, vuoroin vanhemmillani Kulloonkylässä pihalla, jota cuvacit ovat
vahtineet jo jostain 70- ja 80-lukujen taitteesta, jo
kauan ennen meidän perhettä.

RIIKKA LAHTI, varajäsen 2016
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seuraavaksi neljäksi kuukaudeksi. Kiitos! Jatkan mielelläni kuunteluanne ja saatan sanaanne kaikille tarvittaville tahoille.
On vanhan fraasin toistoa sanoa, että kaikessa toiminnassa tärkeintä on heikkojen signaalien seuraaminen –
mutta se vain on niin totta – näistä merkeistä heikoimmista muodostuu pian, ennen kuin arvaammekaan, Aivan Uusi Valtavirta.
Hyvät Jäsenet, tulkaa kertomaan niin cuvac- kuin yhdistysiloista ja -suruista meille eli hallituksen jäsenille. Me,
eli Asta, Riikka, Ritva, Sari, Timo, Visa ja Virpi haluaisimme tietää millaista rotua harrastavaa yhdistystä Itse
Kukin Teistä toivoo. Meidän tehtävänämme on pohtia
miten toiveenne parhaiten toteutuisi – ja koko jäsenistö yhdessä teemme sen!

Lenkin jälkeen kamat kasaan ja ajan salliessa vesijuoksemaan ennen töihin menoa. On muuten mahtava laji!
Siinä kerkeää ohessa suunnitella vaikka tulevia cuvacien
syyspäiviä. Harmi vain, että muistiinpanovehkeet kastuvat vedessä, merkinnöistä ei tahdo saada mitään selvää. Työmatkalla Helsinkiin saattaa hoitua vielä yksi
cuvac-puhelu. Töiden ohessa Messenger-ryhmämme
kilkuttaa koko ajan, rattaat pyörivät koko ajan ja töiden
ohessa annan sen pienen panoksen minkä vain pystyn
ja yritän illalla muistaa tehdä osuuteni. Illalla kotiin
päästessäni vastailen vielä ryhmämme viesteihin ja sähköposteihin sekä päivitän kotisivuja ja Facebook-sivustoa tarvittaessa.

Nyt on yhdistyksemme Kevättalkoitten Aika!

VIRPI PAAKALA, jäsen -2017

Nukkumaan. Herään klo 05. Tai ainakin yritän. Kömmin
yläkertaan kahvinkeittoon ja avaan koneen... Vastailen
iloisesti kaikkiin. Näin on puheenjohtajan hyvä herätä!

VISA MARTTILA, jäsen 2016
Havahduin huikeaan havaintoon: olen ollut yhdistyksemme jäsenenä jo neljällä eri vuosikymmenellä. Erityisesti neljän viimeisimmän jäsenvuoteni aikana epäviralliseksi tehtäväkseni on muotoutunut yhdistyksemme
hiljaisen kentän ajatusten tuominen hallitukselle tiedoksi ja pohdittavaksi. Tehtävä on ollut minulle mieluinen vaikkakin tuulinen.
Hei yhdistysväki!
Edelleen olen teidän palveluksessanne.
Jatkamiseni hallituksessa ei ollut helppo päätös, mutta
näin kävi. Kaikesta huolimatta pyrin hoitamaan osani
niin, että saatte käyttöönne toimivan ja mukavan yhdistyksen.
No, lyhyestä virsi kaunis. Tähän minun bändiin kuuluvat
kitaristi Chira, rumpali Viljo ja laulaja Maisa. Tämä kolmen trio pitää liikkeessä sekä järjestää sopivasti muuta
puuhaa. Aina voi puoleeni kääntyä jos sydämellä on jotain. Ja jos maailmalla törmätään, niin kupposet kahvia
on aina paikallaan.
Nyt mieleni on kovin nöyrä, kun Te, Arvoisat Jäsenet,
valitsitte minut jälleen, yksimielisesti, hallitukseen –

Sateisin terveisin Virpi
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RITVA PISKUNEN, jäsen 2016

Olen pyrkinyt toimimaan jäsenistömme hyväksi hallituksesta käsin yhtäjaksoisesti viimeiset neljä vuotta.
Toivon että asiakokonaisuudet päätyvät lopulta oikeille
raiteilleen ja jäsenemme saavat viettää onnistuneet 40vuotisjuhlat rotumme parissa.
Mielestäni cuvac omaa laadukkaat rotuominaisuudet
suomalaisessa koirakannassamme.

ASTA PURSIAINEN, sihteeri, jäsen -2017

Yhdessä aviomiehen kanssa kuuden koiran harrastukset ovat vieneet mennessään, niinpä purjehdus ja
moottoripyöräily ovat jääneet vähemmälle.

Maatilan emännyys sekä maansiirtoliikkeen omistajuus
ovat tehneet minut sosiaaliseksi, avuliaaksi ja vastuulliseksi.

Tavoitteenani on kehittää yhdistystämme avoimeksi ja
kaikkia jäseniä tasapuolisesti huomioonottavaksi. Parhaiten se mielestäni onnistuu puhaltamalla yhdessä samaan hiileen.

En pienestä säikähdä – niin monessa liemessä minut on
keitetty ja lisäksi: pikkutytöstä asti minulla on ollut koiria.

Hallituksessa varajäsenenä odotan, että tehtäisiin rakentavia päätöksiä yhdistysväkeä kuunnellen, sillä jäsenistö on toimivan yhdistystoiminnan perusta.
Sari Koivuvuori
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYKSEN SYYSPÄIVÄT
TERVETULOA! // 8.10.2016 // Seuratalo Soihtula. Hurukselantie 1953, 46930 Huruksela

Syyspäivien aikataulu
Kello 09:30 - 13:00 = Jalostustarkastukset jalostustoimikunnan suorittamana.
Jalostustarkastuksiin osallistuville ilmoitetaan alustava aikataulu.

Kello 10:00 - 13:00 = Lenkkeilyä koiriemme kanssa Kymijoen rannalla
Tarjolla on upeita maisemia sekä opastettua luonto- ja lintubongausta koko perheelle lintuharrastaja Raili Forsellin
seurassa. Osallistujat voivat siirtyä paikalle (reippaillen tai autolla parin kilometrin matkan) omassa tahdissaan ennen
tai jälkeen jalostustarkastusta tai niiden sijasta.

13:30 - 14:30 = Ruokailu Maatilamatkailu Aholassa
Ruokailu omakustanteinen, ja siihen on ilmoittauduttava sitovasti 26.09. mennessä sähköpostitse
slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com

15:00 - 15:30 = Kahvihetki ja tietokilpailu - hienoja cuvac-aiheisia palkintoja tarjolla!

15:30 - 16:30 = SYYSKOKOUS
Katso kokouskutsu esityslista seuraavalla sivulla.

17:00 tapahtuma päättyy viimeistään
Turvallista kotimatkaa! Ystävällisin terveisin, Cuvac-hallitus
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KOKOUSKUTSU
TERVETULOA 08.10.2016 SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Seuratalo Soihtula, Hurukselantie 1953, 46930 Huruksela

Kokouksen esityslista
(kohdat 1 - 8 sekä 10 - 13 yhdistyksen säännöt 11§ sekä kohta 9 säännöt 8§):
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen.
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
3. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi.
4. Hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle.
5. Rahastonhoitajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi
6. Kahden tilintarkastajan sekä heidän varamiesten valitseminen
7. Seuraavan vuoden jäsen- sekä liittymismaksujen määrääminen
8. Hallituksen seuraavan vuoden työ- ja toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen hyväksyminen.
9. Jalostustoimikunnan täydentäminen
10. Terveystutkimustuki vuodelle 2017
11. Kokousedustajien valinta Suomen Seurakoira ry (SSKY) yleiskokouksiin vuonna 2017
12. Kulu- ja kilometrikorvausten maksaminen toimihenkilöille 2017
13. Hallituksen esittämät asiat yleiskokoukselle
a. Yhdistyksen FB-sivut
b. Nuorisotoimikunta
c. Avoin terveystietokanta
d. Terveysrahaston perustaminen
e. Juhlavuoden kesäpäivät
14. Muut kokouksessa mainittavat asiat
Hallituksen esitys kohtaan 6:
Tilintarkastajien sijaan hallitus esittää valittavaksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä (Yhdistyslaki 38 a §).
Hallituksen esitys kohtaan 7:
Hallitus esittää jäsenmaksuksi vuodelle 2017 30€/ jäsen ja 10€/ perhejäsen (samat kuin 2016), eikä liittymismaksuja peritä.
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Hallituksen esitys kohtaan 8:
Hallituksen esitys työ- ja toimintasuunnitelmaksi liitteessä.
Hallituksen esitys kohtaan 10:
Hallitus esittää terveystutkimustueksi 2017 30€/ koira (sama kuin vuonna 2016).
Hallituksen esitys kohtaan 11:
Hallitus esittää, että kokousedustajat valitaan syyskokouksessa keskustelun pohjalta.
Hallituksen esitys kohtaan 12:
Hallitus esittää, että toimihenkilöille ei makseta kulu- ja kilometrikorvauksia vuonna 2017.
Hallituksen esitykset kohtiin 13a -13e:
13a: Hallitus esittää, että FB-sivusto jatkaa nykyisellä tavalla hallituksen tiedonjakelu ja -keruukanavana.
Kaikki julkaisut ylläpitäjien hyväksynnällä. Ylläpitäjät edellyttävät netiketin noudattamista (ks. toimintasuunnitelmaehdotus).
13b: Hallitus ehdottaa Nuorisotoimikunnan perustamista ja sen ensimmäiseksi vetäjäksi Iida Lahtea (apunaan Riikka Lahti). Hallitus ehdottaa Nuorisotoimikunnalle ensimmäisen vuoden budjetiksi 100 euroa (ks.
toimintasuunnitelmaehdotus).
13c: Avoimen terveystietokannan kehittämistä edistetetään vuonna 2017. Seuraavassa vaiheessa olisi määriteltävä terveystietokannan tarkempi sisältö sekä tietojen keräämistavat, jotta sen tekniset vaatimukset
saadaan selvitettyä.
13d: Hallitus ehdottaa Terveysrahaston osalta seuraavaa:
●

Terveysrahasto perustetaan vuodelle 2017

●

Peruspääomaa yhdistys ei sinne lahjoita mutta tulot vuoden 2016 kalenterista siirretään rahastoon

●

Terveysrahastoon siirretään vuosittain 20 % mahdollisesta tilikauden ylijäämästä, jotta rahaston
kerääminen ei vaaranna yhdistyksen taloudellista tilannetta.

●

Terveysrahastosta ei makseta tukia vuosien 2017 - 2019 aikana vaan ensimmäiset kolme vuotta
vain kerrytetään pääomaa.

●

Syyskokoukseen 2019 tulee päätettäväksi, miten vuodesta 2020 alkaen varoja jaetaan.

13e: Hallitus ehdottaa, että juhlavuoden tapahtumaan Aurantolassa kutsutaan vieraita toisten cuvac-kasvattajamaiden yhdistyksistä. Hallituksen ehdotuksen mukaan he saapuisivat Suomeen omakustanteisesti
mutta majoitus, matkat täällä ja ruokailut hoidettaisiin yhteistyössä yhdistyksen ja jäsenten kanssa siten,
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että jäsenet majoittaisivat heidät tarvittaessa ennen ja jälkeen kesäpäiviä ja järjestäisivät heidän matkansa
tapahtumapaikalle, yhdistys puolestaan tarjoaisi majoituksen Aurantolassa ja ruokailut siellä. Vieraita voitaisiin hallituksen esityksen mukaan tällä tavoin saada paikalle “yhden mökillisen verran” eli yhteensä noin
kuusi vierasta. Vieraiden majoittamiseen ja ruokintaan varataan budjetista n. 300€, loput kustannukset katetaan talkoohengessä. Hallitus näkee vieraiden paikalle saamisen olevan erinomainen keino kasvatusyhteistyön luomiseksi sekä suomalaisten cuvacien ja kasvattajiensa tunnettuuden nostamiseksi kansaivälisesti.

Liite syyskokouksen 08.10.2016 esityslistaan
HALLITUKSEN EHDOTUS: SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS - FÖRENINGEN SLOVAKISKA VALLHUNDAR
R.Y., TYÖ- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017
Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa. Kokoukset toteutetaan pääsääntöisesti skypellä/puhelimitse tai sähköpostilla.
Julkaistaan yhdistyksen lehteä, Meidän Cuvac, 2-4 numeroa. Julkaisujen määrä riippuu siitä, miten suuri erikoisnumero tehdään juhlavuoden kunniaksi.
Järjestetään Kesäpäivät 2017 Jaalassa, Kestikartano Aurantolassa 7 - 9.7.2017.
Kesäpäivänäyttely on SSKY ry:n erikoisnäyttelyn yhteydessä Nastolassa.
Toimikunta järjestää juhlavuoden asioita, vastuuhenkilöinä ainakin Marika Asunmaa, Raija Aarnikoivu ja
Seija Juselius sekä Satu Ketonen.
Perustetaan Nuorisotoimikunta ja kutsutaan se vetäjäksi Iida Lahti (apunaan Riikka Lahti sekä hallitus). Nuorisotoimikunnan ensimmäisiä tavoitteita on Lapsi & koira -näyttelyn järjestäminen kesäpäivien yhteydessä.
Lisäksi Nuorisotoimikunta kutsutaan avustamaan Match Show’ssa.
Järjestetään Syystapaaminen 7.10.2017 Hämeessä.
Pidetään sääntömääräiset kokoukset: - Kesäkokous Kesäpäivien yhteydessä - Syyskokous Syystapaamisen
yhteydessä
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry. on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä. -Suomen Kennelliitto -Suomen
Seurakoirayhdistys ry -Salpausselän Kennelpiiri
Ylläpidetään jäsenrekisteriä ja aktivoidaan vanhoja jäseniä sekä uusia rodun harrastajia mukaan toimintaan.
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Harjoitetaan muuta yhdistyksen säännöissä mainitun yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa.
Pidetään yhteyttä ulkomaisiin alan harrastajiin, erityisesti rodun kotimaahan Slovakiaan.
Kutsutaan ulkomaisia vieraita kesäjuhlaan.
Ylläpidetään ja täydennetään yhdistyksen www-sivuja. www-sivut: Timo Lehesniemi (yleiset asiat) ja Jalostustoimikunta (Jalostus & Pentuvälitys). FB-sivun ylläpitäjät: Timo Lehesniemi, Kirsi Leimu ja Carita Kilpi
Järjestämään Match Show ml. pentunäyttely ja Koira & Lapsi -kehä keväällä Pohjanmaalla.
Cuvac-aiheisia myyntituotteita vähintään 1x vuodessa: cuvac-kalenterit ja -mukit.
Jalostustoimikunta: Kokoontuu 2-4 kertaa skypellä. Jalostustoimikunta jatkaa JTO:n ja PEVISA:n työstämistä.
Jatketaan Terveys- ja Kasvattajakyselyn ylläpitämistä. Jatketaan avoimen terveystietokannan kehittämistä.
Jalostustarkastus 7.10.2017 syyspäivien yhteydessä.
Jaetaan jalostustietoutta sekä pidetään yhteyttä rotumme tuomareihin sekä autamme tarvittaessa rotujärjestöä (SSKY) rodun ulkomuototuomarikoulutuksessa. Monimuotoisuuskartoituksen seuranta.

HALLITUKSEN EHDOTUS: BUDJETTI VUODELLE 2017
TALOUSARVIO 2017 SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS

TULOT

SUMMA

Match show
Lehtituotto

KULUT

1 000€
100€

Jäsenmaksut

2 280€

Linkkimaksut

SUMMA

Lehtikulut

1 000€

Kesäpäivät

1 000€

Syystapaaminen

250€

120

Match show

400€

Myyntituotteet

100

Nuorisotoimikunta

100€

Muut tuotot

350

Muut kulut

520€

Jäsenmaksut

350€

www-sivut

330€

Tulot ja kulut kummatkin yhteensä 3 950 euroa.
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YHDISTYKSEN KESÄPÄIVÄT JA KESÄKOKOUS
SLOVAKIANCUVACIEN KESÄPÄIVÄNÄYTTELY 2016
Kiitän kutsusta saapua arvostelemaan kesäpäivän
näyttelyynne. Kovin suurta osanottajamäärää ei
nähty, vain alle parikymmentä koiraa mutta taso
oli kuitenkin hyvä. Olin iloisesti yllättynyt koirien
ystävällisestä käyttäytymisestä, joukossa oli vain
1-2 hieman tottumatonta ja sitä kautta epäluuloista yksilöä. Eihän cuvacin tarvitsekaan mikään
vieraiden ihmisten pussailija tietenkään olla,
mutta käsiteltävissä kuitenkin.

kauniisti liikkuva. Se ei vain ollut aivan kotonaan
kehässä, hieman vierasti ympäristöä. Ehkä koira ei
ollut paljon käynyt kotireviirin ulkopuolella. Häntää narttu olisi voinut käyttää reippaammin mutta
innostettaessa myös häntä oli ”elossa”. Ihastuin
nartun kokonaistasapainoon. Kerroinkin ääneen,
että kun narttu saa vielä esiintymiseensä itsevarmuutta ja iloa, on siinä todella hieno pakkaus kasassa.

Ulkomuodollisesti eniten hajontaa oli mittasuhteissa. Joitain matalia ja pitkiä oli joukossa ja joku
myös kovin pieni yksilö. Luuston vahvuudessa oli
myös hieman hajontaa. Näin paljon hyväilmeisiä
päitä ja vahvoja hyviä pigmenttejä. Karvapeitteet
olivat pääsääntöisesti hyvälaatuisia, joillakin oli
karvapeitteen vaihtuminen meneillään mutta siitä
en rangaissut koska laatu oli tunnettavissa. Purennat olivat myös kunnossa. Mieleen jäi erityisesti
kotikoiraluokan uros, kuinka harmittavasti niin komealta urokselta on jäänyt kives laskeutumatta.

Urosten voittaja ei ollut parhaassa karvassaan ja
sen runko on vielä hieman kesken, mutta uroksella
on hienoilmeinen pää ja tasapainoinen rakenne.
Se liikkui kevyesti hyvällä askelpituudella. Seistessä uroksen häntä ei laskeutunut sikarimaiseksi,
varsinkin kun oli narttu nenän edessä, mutta en
pidä sitä isona virheenä. Toivottavasti koirien
omistajilla oli yhtä mukava päivä kuin minulla.

Päivän Rop koira oli hyvin ystävällinen narttu, mittasuhteiltaan hieno, erinomaisesti rakentunut ja

terveisin
Nina Janger

Teillä oli oikein mukavahenkinen pieni näyttely
runsain palkinnoin.

Kuvat: Kenneth Holmberg

Kesäpäivävoittajat 2016, Jaala: ROP Stubbenin Pocahontas JA VSP Snowhite Cowboys Casper
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Paras Kotikoira: Kalliovaaran Ådi Princ.

Paras liike: Snowhite Cowboys Casper.

ParasPari: Kalliovaaran Älinä Princova ja Kalliovaaran Zippo Princ.

Rop Kasvattaja: Kennel Kalliovaaran.
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KESÄPÄIVÄNÄYTTELY, AURANTOLA 9.7.2016
Seija Juselius
Kesäpäivillä toimi tuomarina Nina Janger. Yhdistys oli järjestänyt kuvauksen näyttelyn jälkeen,
mutta valitettavasti vain puolet koirista kävi kuvauksessa, joten siksi meillä ei valitettavasti ole kaikista koirista kuvaa. Kuvat Henna Suihko.
UROKSET
Kotikoiraluokka
Kalliovaaran Ådi Princ

koon sopiva raajaluusto, muuten hyvä häntä mutta hännänpäässä lievä paimenkoukku. Liikkuu hyvällä sivuaskeleella,
hieman löysästi edestä.

Khan Von Der Stockacher Halde AVO EH2
4-vuotias uros jolla selvä sukupuolileima. Hyvä purenta. Hyvä
päänmuoto ja hyvä pigmentti. Silmät voisivat olla aavistuksen
tummemmat. Hyvä runko ja tasapainoiset kulmaukset. Hyvä
raajaluusto. Häntä ok. Hyvät käpälät. Karvapeite ei parhaassa
kunnossa. Raajakorkeutta voisi olla hieman lisää. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella, hieman löysästi edestä, hyvin takaa. Ystävällinen käytös.

5-vuotias mittasuhteiltaan oikea uros. Hieman pidättyväisesti
käyttäytyvä. Erinomainen päänmuoto. Hyväasentoiset korvat. Turhan vaaleat silmät häiritsee. Hyvä pigmentti. Sopiva
runko ja raajaluusto. Hieman jyrkkä lantio. Hieman lyhyt oikea-asentoinen häntä. Liikkuu riittävällä askelpituudella
edestä, mutta takaliike jää hieman voimattomaksi. Karvapeite
hyvälaatuista, mutta ei parhaassa kunnossa. Riittävä raajakorkeus. Kehän edetessä reviiri leviää.

Nuorten luokka

Valioluokka
Haltiavuoren Faron NUO EH1

Kalliovaaran Ulan Princ VAL ERI2, PU2

1 vuosi kymmenen kuukautta vanha, riittävän urosmainen.
Hieman lyhytkuonoinen pää. Hyvät korvat ja pigmentti. Silmät
saisivat olla tummemmat ja purenta parempi. Ikään riittävä
runko. Kokoon sopiva raajaluusto. Hieman niukasti kulmautunut edestä ja turhan jyrkkä lantio mitkä näkyy liikkeessä. Hyvät tiiviit käpälät. Riittävän pitkä häntä. Hyvälaatuinen karvapeite jossa hieman värissä kellertävää. Miellyttävä käytös.
Liikkuu riittävällä askeleella edestä, mutta takaliike jää voimattomaksi ja rungon alle.
Avoin luokka
Kalliovaaran Ämple Princ AVO EH1
4-vuotias mittasuhteiltaan pitkänomainen, hieman ujosti
käyttäytyvä uros jolla hyvä karvapeitteen laatu. Hyvä purenta,
erinomainen pigmentti, silmät voisivat olla tummemmat ja
korvat paremmin asettuneet. Hieman pehmeä ylälinja. Hieman niukka eturinta mutta tasapainoisesti kulmautunut. Ko-

7-vuotias vahva uros, jolla selvä sukupuolileima ja oikeat mittasuhteet. Hyvä purenta. Kirsupigmentti hieman haalistunut,
silmät voisivat olla tummemmat. Muuten hyvä uroksen pää.
Hieman niukka eturinta, hyvä runko ja raajaluusto. Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Oikea raajakorkeus. Hyvä
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häntä. Liikkuu hieman kapeasti takaa riittävällä sivuaskeleella.
Hyvä karvapeitteen laatu. Rotutyypillinen käytös.

Huulet saisivat olla tiiviimmät ja alaleuka voimakkaampi. Hyväasentoiset korvat. Voimakas kallo-osa.
Hyvä kaula. Niukka eturinta. Voisi olla paremmin kulmautunut edestä, erinomainen ylälinja ja turkin laatu.
Hyvä hännän pituus. Liikkuu riittävällä sivuaskeleella,
löysästi edestä. On hieman haluton tänään mutta hyvin
ystävällinen.

Kalliovaaran Zippo Princ VAL ERI3 PU3

NARTUT
Nuorten luokka
Celine Bratronske Stesti NUO ERI1 PN2
Paras käytös
Paras yhteistyö
1 v 8 kk vanha mittasuhteiltaan oikea nuori narttu. Hyvä
purenta. Hyväasentoiset korvat. Oikeat päälinjat, tummat silmät. Pigmentti ok. Kaunis ylälinja ja kaula.Hyvä
rungon syvyys. Sopiva raajaluusto. Niukka eturinta.
Erinomainen häntä. Voisi olla hieman enemmin polvikulmausta ja voisi liikkua takaa tehokkaammin. Hyvä
karvapeitteen laatu. Miellyttävä käytös. Etuosa saa
vielä kehittyä. Esitetään hyvin.

5-vuotias mittasuhteiltaan hieman pitkä uros, jolla riittävä
raajakorkeus. Hyvänmuotoinen uroksen pää, leikkaava purenta. Hyvä ilme, pigmentti. Tummat kauniit silmät. Hyväasentoiset korvat. Vankka runko, sopiva raajaluusto. Hyvin
kulmautunut edestä, hieman lyhyt lantio. Häntä ok. Liikkuu
hyvällä ulottuvuudella edestä, hieman ahtaasti takaa hyvällä
sivuaskeleella. Karvapeite ok.

Snowhite Cowboys Casper VAL ERI1 PU1 VSP
Paras liikkuja

Avoin luokka
Lumipuun Estilda AVO ERI2 PN3
3 ½- vuotias narttu jolla hyväilmeinen pää. Hyvä purenta. Korvat voisivat olla paremmin kiinnittyneet. Hyvä
silmien väri. Pigmentti ok. Hyvin kulmautunut niin
edestä kuin takaa. Hyvä raajaluusto ja runko. Liikkuu
hyvällä sivuaskeleella. Erinomainen häntä niin seistessä
kuin liikkeessä. Rauhallinen, ystävällinen käytös. Karvapeite ok. Hyvät käpälät. Seistessä voisi laskea häntänsä
sikariksi.
Stubbenin Alice AVO ERI3

3-vuotias mittasuhteiltaan erinomainen uros, jolla hienoilmeinen pää. Hyvä pigmentti ja purenta. Runko saa
vielä täyttyä. Tasapainoisesti kulmautunut. Erinomainen raajakorkeus ja luusto. Kaunis ylälinja. Erinomainen
häntä. Liikkuu erinomaisella sivuaskeleella kevyesti ja
tehokkaasti, hieman kapeasti takaa. Karvapeite ei parhaassa kunnossa. Pudottanut paljon päällikarvaansa
mutta selkäturkissa oikeaa laatua. Hieno väri.
Veteraaniluokka
Apollo Od Certova Kopytka VET ERI1 PU 4 VET ROP
8-vuotias oikeat rungon mittasuhteet mutta rintakehä
hieman kevyt. Purenta ok. Erinomainen pigmentti.

2-vuotias kaunislinjainen narttu. Hyväilmeinen nartun
pää, alaleuka voisi olla voimakkaampi. Hyvä pigmentti.
Kauniit silmät. Hyväasentoiset korvat. Hyvä ylälinja ja
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raajaluusto, runko saa vielä täyttyä. Niukka eturinta.
Kaunis häntä. Liikkeessä hyvä askelpituus, mutta vielä
kovin löysä edestä. Hyvä karvapeite laadultaan. Päässä
hieman kellertävää. Miellyttävä käytös.

hyvällä sivuaskeleella mutta takaosa saa voimistua.
Hyvä karvapeitteen laatu. Häntä hieman lyhyt. Ystävällinen käytös. Täytyy esittää rauhallisella vauhdilla niin
esittää tasapainoiset liikkeensä paremmin.

Stubbenin Pocahontas AVO ERI1 PN1 ROP

Kalliovaaran Ängel Princova VAL ERI3
4-vuotias vahvaluustoinen narttu. Erinomainen pigmentti, oikeat päälinjat. Hyvä purenta. Hyväasentoiset
korvat. Hyvä raajakorkeus ja kaunis ylälinja. Hyvin kulmautunut takaa, riittävästi edestä. Hyvä hännän pituus.
Voisi nostaa hännän liikkeessä. Hyvä sivuaskel, mutta ei
ole kotonaan kehässä. Löysä edestä.
Kalliovaaran Älinä Princova VAL ERI4

2-vuotias kaunislinjainen, mittasuhteiltaan erinomainen narttu jolla hyvä raajakorkeus. Kaunisilmeinen nartun pää. Hyvä pigmentti. Tummat silmät. Hyvä purenta.
Erinomaiset kulmaukset ja hyvä raajaluusto. Ikään riittävä eturinta ja sopiva runko. Hyväasentoinen häntä
jota voisi nostaa paremmin liikkeessä. Hyvä karvapeitteen laatu. Liikkuu erinomaisella askelpituudella mutta
ei ole kehässä ’kotonaan’. Ystävällinen, rauhallinen käsiteltäessä.
Valioluokka

4-vuotias hyvin voimakasrunkoinen, pitkälinjainen
narttu, jolla oikeat päälinjat. Hyvä pigmentti. Oikea purenta. Silmät voisivat olla tummemmat. Kaunis kaula.
Hyvä eturinta ja luusto, mutta raajakorkeutta toivoisin
lisää. Hyvin kulmautunut. Melko massavassa kunnossa,
eikä parhaassa karvapeitteessään. Voisi nostaa hännän
liikkeessä. Liikkuu erinomaisella yhdensuuntaisuudella
edestakaisin, riittävällä sivuaskeleella. Miellyttävä käytös.

Kalliovaaran Agosta Princova VAL ERI2
2 ½-vuotias vankka narttu. Hyvä purenta. Voimakas,
silti feminiinen nartun pää, jossa oikeat linjat. Hyvä pigmentti, mutta turhan vaaleat silmät. Vankka runko ja
raajaluusto. Tasapainoisesti kulmautunut, erinomainen
ylälinja. Liikkuu riittävällä askelpituudella, mutta hieman raskaasti. Narttu, jonka täytyy esiintyä aina kiinteänä, lihaksikkaassa kunnossa. Voisi olla tällä hetkellä
hieman jäntevämmässä kunnossa. Hyvä vahva kokonaisuus. Voisi liikkeessä nostaa hännän. Rauhallinen
käytös. Hyvä karvapeitteen laatu.

Kasvattajaluokka
Kalliovaaran KASV KP
5,13,14,15. Neljästä yhdistelmästä muodostuva ryhmä,
1 uros, 3 narttua. Hyvät päänmuodot. Nartuilla erinomaiset pigmentit. Hieman eroja vahvuusasteessa ja
raajakorkeudessa. Kauniit ylälinjat, tasapainoiset liikkeet, jotka vahvistavat terveen rakenteen.

Kalliovaaran Bebeta Princova VAL ERI1 PN4
2-vuotias mittasuhteiltaan erinomainen nuori narttu.
Hyvät pään linjat mutta kuono-osa voisi olla hiven pidempi. Eriomainen pigmentti, kauniit tummat silmät,
hyvät korvat. Ikään sopiva runko, kaunis ylälinja. Vielä
niukka eturinta. Tasapainoisesti kulmautunut. Liikkuu

Onnittelut kasvattajalle.
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PÖYTÄKIRJAT
Yhdistyksessämme pidettiin kesällä 2016 kaksi jäsenkokousta, sääntömääräinen ja ylimääräinen.
Ohessa niiden pöytäkirjat.

PÖYTÄKIRJA
SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY
FÖRENINGEN SLOVKISKA VALLHUNDAR RF
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n sääntömääräinen kesäkokous
Aika: 10.7.2016 klo 10.00
Paikka: Kestikartano Aurantola, Aurantolantie 525, 47710 Kouvola
1 § Slovakianpaimenkoirayhdistyksen puheenjohtaja Teija Riukka avasi kokouksen klo 10.02
2 § Todettin kokousedustajien äänivaltaisuus, paikalla 15 yhdistyksen jäsentä ja valtakirjalla edustettuna 3 jäsentä:
Inga Pyykkö, Timo Pyykkö, Teija Riukka, Henna Suihko, Virve Mikkola, Asta Pursiainen, Jouko Pursiainen, Raija Aarnikoivu, Virpi Paakala, Sari Koivuvuori, Pirjo Hämäläinen-Tiitinen, Visa Marttila, Seija Juselius, Kaarina Rajala, Lasse Rajala, valtakirjalla Kirsi Leimu, Kari Leimu, Mari Lassila-Guttorm.
Virve Mikkola esitti kysymyksen jäsenten tasavertaisesta kohtelusta jäseneksi hyväksymisessä ja jäsenmaksun maksamisen päivämäärissä/yhdistyksen säännöt jäseneksi hyväksymisessä.
3 § Kokouksen järjestäytyminen, valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Visa Marttila, sihteeriksi Seija Juselius, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Raija Aarnikoivu ja Pirjo Hämäläinen-Tiitinen.
4 § Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja äänivaltaiseksi, kutsu lehdessä Meidän Cuvac 2/2016 ilmestynyt
13.6.2016.
5 § Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi
6 § Hallituksen toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen perustuvan yhdistyksen taloudellista asemaa koskevan selostuksen esittäminen vuodelta 2015. Virve Mikkola esitti toiveen saada tilinpäätökseen eriteltynä eri tapahtumien järjestämisestä aiheutuneet kulut ja tuotot/tapahtuma. Virve Mikkola pyysi mainitsemaan erikseen lukumäärät uusista liittyneistä jäsenistä sekä eronneista jäsenistä.
7 § Tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätös vahvistettu sekä vastuuvapaus myönnetty edellisen toimintavuoden (2015)
hallitukselle.
8 § muut asiat
8 § Muut asiat 1. Virpi Paakala, yhdistyksen hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja, ilmoitti että hän eroaa hallitustyöskentelystä. Lasse Rajala mainitsi, että erosta ilmoitus kirjallisena koska jäsen toimii varapuheenjohtajana.
8 § Muut asiat 2. Virve Mikkola ilmoitti eroavansa tehtävästään lehtitoimikunnassa. (Liite 1.)
8 § Muut asiat 3. Sari Koivuvuori, hallituksen varajäsen, ilmoitti eroavansa yhdistyksen hallituksen varajäsenyydestä.
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8 § Muut asiat 4. Seija Juselius kysyi mielipiteitä lehden pdf. version jakelun mahdollisuudesta hallitusti, niin että sitä
voitaisi käyttää hyödyksi mm. uusien pennunostajien saamiseksi yhdistyksen jäseniksi, mutta ei korvaamaan painettua
lehteä joka on monille jäsenille tärkeä.
8 § Muut asiat 5. Asta Pursiainen puheenvuorossaan kehui Meidän Cuvac-lehteä ja peräänkuulutti yhteistyötä ja hyvää
henkeä.
8 § Muut asiat 6. Lasse Rajala pyysi puheenvuorossaan hallitusta hyväksymään yhdistyksen jäseneksi hylätyksi yhdellä
äänellä tulleen perhejäsenen jäsenhakemuksen.
9 § Puheenjohtaja Visa Marttila päätti kokouksen klo 11.47.
Visa Marttila, puheenjohtaja

Seija Juselius, sihteeri

Raija Aarikoivu
Pirjo Hämäläinen-Tiitinen
Pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjantarkastaja
Liite 1
8 § Muut asiat 2. Virve Mikkola ilmoitti eroavansa tehtävästään lehtitoimikunnassa.
 Virve Mikkola totesi lehdenteon olleen mielenkiintoinen ja opettava prosessi. Hän ilmoitti eroavansa lehtitoimikunnan jäsenyydestä yhdistyksen puheenjohtaja Teija Riukan ja sihteeri Inga Pyykön jatkuvan lehdentekoa
hankaloittavan toiminnan johdosta.
 Inga Pyykkö sanoi että hänen täytyy luottaa että hänen lehdelle antamansa yhdistyksen tiedotteet ja ilmoitukset täytyy tulla lehteen siinä muodossa kun hän ne antaa eikä niitä saa muokata.
 Teija Riukka vahvisti että vastuu lehdestä on hallituksella eikä lehtitoimikunnalla.
 Visa Marttila otti esiin asian jossa häneltä oli evätty oikeus julkaista mielipidekirjoituksensa lehdessä Meidän
Cuvac 1/2016. Visa Marttila jakoi kirjoituksensa kokouksessa kaikkien luettavaksi.

TALVISIA MIETTEITÄ
(TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI LEHDESSÄ MEIDÄN CUVAC 1/2016)

Loppujen lopuksi heitä oli vain kuusi henkilöä. Olen varma,
että mikäli Fb-sivustollamme testauksesta olisi aktiivisesti viritetty keskusteltua, ja siihen olisi saatu paljon kommentteja
sekä puolesta että vastaan, mielenkiinto tätä sinänsä tärkeää
tutkimusta kohtaan olisi ollut suurempi.

Viime lehdessämme (Meidän Čuvač 2015/4) otettiin kantaa
yhdistyksemme Facebook-sivustolla julkaistuihin mielipidekirjoituksiin.
Omasta mielestäni some olisi oikea paikka yhdistyksemme
toimintaan liittyville kiitoksille, uutisille, kommenteille ja kysymyksille – sekä myös koko jäsenistöä koskeville yleiskokous- hallituspäätöstiedotteille. Somessa julkaistuina päätökset aktivoisivat jäsenemme saman tien monipolviseen keskusteluun slovakiancuvacien hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhdistyksemme toiminnan kehittämiseksi.

Seuraavan sopivan some-keskusteluaiheen hallituksemme on
jo virittänyt, kun se täsmensi jäsenkokouksen terveystukipäätöstä mahdollistamalla MyDogDNA-geenitestatuille cuvaceille myös terveystutkimustuen vastoin jäsenkokouksen yksimielistä päätöstä. Keskustelun aikana varmasti selviäisi,
miksi jäsenistö teki tuollaisen päätöksen ja miksi hallitus yrittää muuttaa päätöstä. Yhdistyksemme seuraavassa jäsenkokouksessa voisimme tehdä kaikkia jäseniämme oikeasti sitovan päätöksen.

Ja parasta kaikista: Nykyisin Fb-sivustommehan on avattu kaikille vapaasti luettavaksi sekä kommentoitavaksi. Näin ollen
myös yhdistykseemme kuulumattomalle, vasta cuvacpennun
ostoa harkitsevalle tyylikkäästi hoidettu sivusto, jossa kiperimpiinkin kysymyksiin vastataan ystävällisesti sekä arvostavasti, toimisi erinomaisena myyntivalttina. Somemme antaisi
vahvan kuvan siitä, että meillä on yhdistys, joka oikeasti haluaa huolehtia jäsenistöstään sekä rodustaan! Se saattaisi olla
pennunostajalle kuin piste i:n päälle hänen valitessaan rodukseen ’sitä oikeaa’ – ja päätyä slovakiancuvaciin.

Ylipäänsä some olisi oivallinen väline kuulla jäsenistöstämme
lähteviä heikkoja signaaleja, jotka pian ovat ajatustemme
päävirtaa. Nykyisin yhdistyksemme asioista keskusteluun varatut ajat – eli tunti heinäkuussa ja toinen lokakuussa – eivät
yksinkertaisesti aktiiviselle jäsenistöllemme enää riitä.
Monien asioiden kanssa uutterasti toimivan hallituksemme
toivon panostavan avoimuuteen ja keskustelun aikaansaamiseen – sekä jäsenistöä kannustavan palautteen antamiseen –
esimerkiksi somessa. Ne ovat mielestäni seikat, joista nykyaikainen jäsenistö innostuu – ja yhdistys menestyy juhlavuodesta toiseen!

Yhdistyksemme MyDogDNA-geenitestausprojektimme oli ja
meni. Tänä aikana testattiin 27 cuvacia, tavoitteemme jäi siis
vain kolmen yksilön päähän. Parin vuoden ajan yhdistyksemme keräsi kaikin keinoin rahaa projektiin osallistuville,
jotta mahdollisimman moni ottaisi osaa geenitestaukseen.

Visa Marttila, visamarttila@gmail.com

20

PÖYTÄKIRJA
SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS RY –
FÖRENINGEN SLOVKISKA VALLHUNDAR RF
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n ylimääräinen yleiskokous
Aika: 6.8.2016 klo 14.00
Paikka: Salpausselän Kennelpiirin halli, Simolankatu 2, Lahti
1 § Kokouksen avaus
Teija Riukka avasi kokouksen klo 14.05
2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Mari Jänisniemi-Honkala.
Kokouksen sihteeriksi esitettiin ja valittiin Seija Juselius.
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin ja valittiin Satu Ketonen ja Pasi Ketonen
Kokouksen ääntenlaskijoiksi esitettiin ja valittiin Visa Marttila ja Timo Lehesniemi.
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin että kokouskutsu lähetetty postitse 19.7.2016. Paikalla oli 21 yhdistyksen jäsentä, joista yksi alle 15vuoden ikänsä vuoksi oli äänivallaton, valtakirjoilla edustettuina 12 jäsentä ja kokouksen puheenjohtajaksi valittu henkilö, kuka ilmoitti että mahdollisissa äänestyksissä ei tule ääntään käyttämään. Kokouksella käytettävissä oleva äänimäärä oli 32 ääntä. Liite 1.
Timo Lehesniemi halusi pöytäkirjaan kirjattavaksi hänen mielipiteensä siitä että tätä ylimääräistä, valinta kokousta ei olisi tarvinnut pitää vaan henkilövalinnat olisi pitänyt tehdä vasta sääntömääräisessä syyskokouksessa.
Puheenjohtaja totesi että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
4 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksitta esityslista työjärjestykseksi. Liite 2
5 § Hallituksen puheenjohtajan valitseminen, eronneen hallituksen puheenjohtajan Teija Riukan tilalle toimivuoden
2016 loppuun.
Hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Timo Lehesniemi.
6 § Hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten valitseminen, eronneiden hallituksen varsinaisten jäsenten ja
varajäsenten tilalle.
Hallituksen varsinaiset jäsenet:
Eronneen Raija Aarnikoivun tilalle toimikauden 2016 loppuun.
Esitettiin ja valittiin Visa Marttila.
Eronneen Inga Pyykkön tilalle toimikauden 2016-2017 loppuun.
Esitettiin ja valittiin Asta Pursiainen.
Eronneen Virpi Paakalan tilalle toimikauden 2016-2017 loppuun.
Virpi Paakalan perui eroilmoituksensa jonka perusteella todettiin että hän jatkaa hallituksen jäsenenä toimikautensa, vuoden 2017 loppuun.
Hallituksen varajäsenet:
Eronneen Henna Suihkon tilalle toimikauden 2016 loppuun.
Esitettiin ja valittiin Riikka Lahti.
Eronneen Sari Koivuvuoren tilalle toimikauden 2016 loppuun.
Sari Koivuvuori perui eroilmoituksensa jonka perusteella todettiin että hän jatkaa hallituksen varajäsenenä toimikautensa, vuoden 2016 loppuun.

21

7 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Mari Jänisniemi-Honkala päätti kokouksen klo 14.35.
Mari Jänisniemi-Honkala
Puheenjohtaja

Seija Juselius
Sihteeri

Satu Ketonen
Pöytäkirjantarkastaja

Pasi Ketonen
Pöytäkirjantarkastaja

JALOSTUSTARKASTUS

Seuraava jalostustarkastus 8.10.2016 syyspäivien yhteydessä
Slovakianpaimenkoirayhdistys ry. järjestää vuosittain jalostustarkastuksia saadakseen mahdollisimman laajasti tietoa slovakiancuvackannasta Suomessa. Yhdistys toivottaa jalostustarkastukseen tervetulleiksi kaikki 18kk täyttäneet slovakiancuvacit - olipa niitä suunniteltu käytettävän jalostukseen tai ei.
Jalostustarkastuksessa kukin yksilö käydään hyvin tarkasti läpi ja koirakohtaisesti aikaa käytetään 20-30 minuuttia.
Jalostustarkastuslausunto on hyvin yksityiskohtainen ja koira mitataan, sen rakenne, liikkeet ja käytös kuvataan
huomattavasti tarkemmin, kuin mitä esimerkiksi koiranäyttelyissä tehdään.
Yhdistyksen jäsenille tarkastus on maksuton ja jäsenillä on myös etusija, mikäli tarkastukseen ilmoittautuu enemmän koiria, kuin voidaan ottaa vastaan. Tarkastetuista koirista otetaan valokuva, joka yhdessä jalostustarkastuslausunnon kanssa julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla ja Meidän Cuvac-jäsenlehdessä. Jalostustarkastuksen suorittaa
ulkomuototuomari Elena Ruskovaara.
Pyydämme ilmoittautumaan hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 26.09.2016 mennessä, sähköpostilla osoitteeseen
slovakianpaimenkoirayhdistys@gmail.com. Ilmoitattehan ilmoittautuessanne koiran nimen ja rekisteritunnuksen
sekä koiran omistajan, kiitos. Huom.: jalostustarkastukseen otetaan maksimissaan 10 koiraa (minimi tarkistuksen
pitämiselle on viisi koiraa). Jalostustarkastuksen osoite: Hurukselantie 1953, 46930 Huruksela
Tervetuloa jalostustarkastukseen!
Jalostustoimikunta
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JÄSENSIHTEERILTÄ
Kesä on jo kääntymässä syksyä kohti, koirat nauttivat
viilenevästä ilmasta omenoita syöden.

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.
Mikäli yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksista
jäsensihteerille
joko
sähköpostilla
lazy429@gmail.com tai vaikka tekstiviestillä 0400
994 987.

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,

Kirsi Leimu

SLOVAKIANČUVAČEJA KASVATTAVAT
SUOMALAISET KENNELIT
HALTIAVUOREN
Virve Mikkola
040 503 4302
www.haltiavuori.fi

ITALO
Ritva Piskunen
040 966 1125

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
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Pentuja odotettavissa viikolla 36

emä: Tatrankaunottaren Anabelyz Casuse. Näyttelytulokset sert, ROP
Lonkat B/B, kyynärät 0/0, kilpirauhastestattu, MyDogDNA testattu, jalostustarkastettu 2015
isä: FI, RU MVA Apollo Od Certova kopytka
Lonkat C/B, kyynärät 0/0, kilpirauhastestattu, MyDogDNA testattu, jalostustarkastettu 2011
Yhdistelmän sukusiitos 4:llä sukupolvella 0,00%, sukukatokerroin 1,00
tiedustelut:
Kennel Tatrankaunottaren, Kirsi Leimu, Loimaa
PUH: 0400 994 987 EMAIL: tatran.kaunottaren@gmail.com
www.tatrankaunottaren.com
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KOIRAMME MATKUSTAVAT
Rajalat Lucenecissa Slovakiassa 7.-8.5.2016
Seija Juselius

Rajalat kesäpäiviltä. Kuva: Henna Suihko.

Keskiviikkoaamuna 4.5.2016 Kaarina ja Lasse Rajala
starttasivat asuntoauton keulan kohti Lucencia. Matka
1800 km taittui halki Baltian ja Puolan kolmessa päivässä. Asuntoautolla liikkeellä ollessa koirilla on koko
ajan koti mukana ja Älinä ja Zippo suorastaan nauttivat
matkasta. Puolassa he ajoivat osan matkaa välttäen
moottoritietä halki upeiden vehreiden vuoristomaisemien idyllisten pikkukylien läpi.

Sunnuntaina oli kansainvälinen näyttely, mukana 7
cuvacia. Zippo oli PU2 ja Älinä oli PN1 ja VSP. Voittajauros oli avoimen luokan uros, mutta suurimman vaikutuksen Lasseen teki kunnialuokan uros, Ola Janin
Ranc, leveäpäinen upeasti liikkuva uros. Heitä pyydettiin osallistumaan suureen kehään kotimaisten rotujen
esittelyyn ja se oli hieno kokemus upeissa puitteissa
keskellä puistoa kauniiden kukkaistutusten vieressä.

Perille näyttelypaikalle he saapuivat perjantai-iltana ja
parkkeerasivat auton VIP paikalle. Yön aikana viereen
saapui muitakin matkalaisia. Näyttelypaikka oli mitä
parhain: tilava puisto kaupungin keskellä, jossa suuret
puut varjostivat niin ettei helteestä ollut haittaa. Suomen lippukin näkyi salossa muiden lippujen joukossa.

He lähtivät kotimatkalle sunnuntai-iltana todella hyvällä mielellä, tämä oli yksi parhaista näyttelyistä missä
he ovat olleet. Paikka oli mahtava, järjestelyt hyvät,
kehät upeat, ihmisten ystävällisyys ja huolenpito vertaansa vailla.
Kotimatka sujui hyvin, Puolassa leirintäalueella he olivat kevään ensimmäiset asiakkaat ja kohtelu oli ruhtinaallista, Varsovan ohitukseen he osuivat neljän ruuhkaan joten tulipa koettua sekin. Latviassa he eivät jääneet ensimmäiselle leirintäalueelle, mutta seuraavassa
oli jo kaikki kunnossa. Kotiin palatessa fiilis oli hieno,
he olivat yllättyneet koko matkan ajan kohtaamastaan
suuresta ystävällisyydestä ja huolenpidosta, joten
mieli palaa jo seuraavan kesän reissuille!

Lauantaina oli Slovakian Voittaja-näyttely, mukana 11
cuvacia, kaikki muut osallistujat rodun kotimaasta. Ihmiset puhuivat englantia ja kaikki olivat hyvin ystävällisiä. Tuomari oli vaihtunut mutta se ei tahtia haitannut,
sekä Älina että Zippo voittivat valioluokan ja olivat PN2
ja PU2. He osallistuivat parikilpailuun ollen ainoat
cuvacit parikilpailussa, tuomari oli hyvin kiinnostunut
heistä mutta he eivät sijoittuneet.
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KENNELLIITTO TIEDOTTAA
Koirakin tarvitsee syksyllä heijastimia
5.9.2016

Syksy tekee tuloaan, illat pimenevät ja heijastimia tarvitaan jälleen. Koiranomistajan on huolehdittava sekä omasta että koiransa näkyvyydestä pimeällä. Heijastinten käyttö lisää koiran, ulkoiluttajan
ja muiden tielläliikkujien turvallisuutta ja mukavuutta. Kennelliitto, Autoliitto ja Royal Canin kampanjoivat yhdessä koirien näkyvyyden puolesta.
Muiden tielläliikkujien huomioiminen on erityisen tärkeää pi-

perässä tielle. Lisäksi heijastintuotteet auttavat metsästäjiä

meän aikaan. Koirakon ja muiden tielläliikkujien turvallisuu-

erottamaan koiran saaliseläimestä vaativissa olosuhteissa.

den kannalta heijastimen käyttö on välttämätöntä.

Jos koiralle on jo hankittu heijastavia tuotteita, kannattaa nii-

Ilman heijastinta ja heijastimen kanssa ulkoilevan henkilön

den kunto tarkistaa säännöllisesti. Heijastimen näkyvyyteen

havaitsemisessa voi olla jopa kymmenien metrien ero. Usein

vaikuttavat muun muassa heijastimen tyyppi, ikä ja kulunei-

ilman heijastinta liikkuva ulkoilija havaitaan vasta kohdalla.

suus. Heijastin tulee sijoittaa mahdollisimman näkyvään paikkaan, ihmisellä oikealle puolelle ja noin puolen metrin korkeu-

Koiralle on saatavilla monenlaisia heijastavia tai valon sisältä-

delle maasta. Lisäksi kannattaa tarkistaa, etteivät esimerkiksi

viä tuotteita. Heijastavat pannat, pantaan kiinnitettävät valot,

koiran karvat estä koiran varusteisiin sijoitetun heijastimen

heijastin- ja huomioliivit sekä heijastavat talutushihnat ovat

tai valon näkyvyyttä.

kaikki hyviä vaihtoehtoja näkyvyyden parantamiseksi. Myös
valkoinen koira tarvitsee heijastimia.

Heijastimen lisäksi kannattaa varmistaa, että koiran muut varusteet ovat ehjät ja sopivan kokoiset. Pimeällä koira voi yllät-

Heijastintuotteiden käyttö voi estää myös esimerkiksi metsäs-

täen säikähtää ja yrittää sännätä karkuun. Tällöin koiran asi-

tyskoiran vakavan loukkaantumisen, jos koira syöksyy saaliin

anmukaiset varusteet ja koiranomistajan valpas toiminta voivat pelastaa vaaratilanteelta.



6 vinkkiä sujuvaan ulkoiluun koiran kanssa:
Muista, että lain mukaan koira on pidettävä taajama-alueella aina kytkettynä.



Huolehdi koiran, taluttimen ja itsesi näkymisestä asianmukaisin heijastimin.



Kulkiessasi tien pientareella käytä vasenta reunaa.



Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä kulje mahdollisimman reunassa ja pidä koira lähelläsi.



Muista varovaisuus myös pysäköityjen autojen läheisyydessä.



Huomioi aina muut kulkijat, älä päästä koiraa tervehtimään vapaasti kaikkia vastaantulijoita.
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ČUVAČ ČÄPINÄT 4

ČUVAČ ČÄPINÄT 4 vietettiin ennätysosallistujamäärän kera karmeassa myrskyssä mutta suojaisassa
kodassa koirinemme. Saamme ensi lehdestä lukea mitä kaikkea Čäpinöissä tapahtuikaan!

ČUVAČ ČÄPINÄT 5 = 10-11.6.2017
● kaikki ovat tervetulleita rotuun tai sen monimuotoisuuteen puuttumatta ●
Paikka: Korpisen metsätila, Alavus ● Tuuri
Vietämme jälleen leppoisia hetkiä kera koirien, keskellä luonnon rauhaa. Tiedossa on
syventyneitä koirapohtimisia ja iloisia koira-aktiviteetteja sekä Tuurin koiranäyttely.
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 ja vakuutuksistaan Tuurissa.
Tilaisuuden järjestäjä ● Visa Marttila Lisätiedot ja ilmoittautumiset: puh. 0400515951
www.visamix.fi
 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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ČUVAČ-ČAVALČADI
Marina rakastaa kaikkia!
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Augenzahn Marina, 2015-2016. Kuvat: Visa Marttila
Lähetä meille kuvia čuvačeistasi, myös pystykuvia kanteen! Teemme niistä sikermän. Mainitse kunkin koiran virallinen nimi ja lempinimi, kuvan ottaja ja kuvan ottoaika. Ne tekevät jäsenlehdestämme täydellisen.
Email: MEIDANCUVAC@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 liitä mukaan kuva itsestäsi tai aiheestasi.
Virpi Paakala

YKSITYISYYS

Täyttä yksityistä koiran elämää. Kuva: Noora Laaksonen.
Tässä teknologian viidakossa, jossa sometamme, twiittaamme ja hästäämme unohtuu usein yksityisyys. Se
miten haavoittuvainen ja hauras se on.

Kuka valvoo heidän oikeuksiaan? Onko kennelliitto ja
rotujärjestöt ajatelleet ollenkaan eläinten yksityisyyden
suojaa. Kenellä on oikeus käyttää tietoja saatikka jakaa
niitä. Se joka toimii näiden tietojen parissa, on paljon
vartijana.

Ei yksinomaan ihmisten yksilöllinen rauha ole tärkeä
vaan myös kanssa elävät eläimet tarvitsevat omaa rauhaa. Me ihmiset pystymme jollain lailla suojautumaan
ja puolustamaan itseämme, mutta nämä ihmisen parhaat ystävät ovat vapaata riistaa. Ei riitä että eläinten
huostaanotot ovat lisääntyneet kun me voimme huonosti. Myös niitä joilla asiat mukamas hyvin saavat kokea kaikenlaista vääryyttä.

Omistajalla lienee suurin etuoikeus ensin kertoa koiristaan: niiden ominaisuuksista, taipumuksista, taidoista
ja sairauksista. Mitä on testattu tai testaamatta jätetty?
Voiko käyttää jalostukseen vai ei? Mitä ruokaa syö ja
miksi? Kukaan ulkopuolinen ei liene se paras tietotoimisto. Kuulopuheet saavat usein suuret siivet ja antavat
väärän kuvan.

Kaikenlaisten tietojen jakaminen koiranettiin ja muiden
tilastojen kautta ovat vapaata riistaa. Tuntuu siltä kuin
koirilla ei olisi oikeutta yksityisyyteen ja oman arvon
tuntoon. Ne ovat omaisuutta. Tosin tällä omaisuudella
on sydän, keuhkot ja aivot. Ne tuntevat surua, iloa ja
tuskaa siinä missä mekin. Ne ovat uskollisia tuli mitä
tuli. Herää kysymys, onko se oikein?

Joten peräänkuulutan niiltä jotka tietävät arkaluontoisia asioita koirista, pitämään ne omana tietonaan. Eiväthän lääkäritkään saa jakaa potilaittensa tietoja edes
poliisille, vasta kun virallinen lupa on saatu. Tämä sama
käytäntö pitäisi ottaa käyttöön myös koirien osalta. Jos
me omistajat emme suojele rakkaitamme, niin kuka sitten?
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS R.Y:N
ja sen jäsenten järjestämiä
TAPAHTUMIA
2016-2017

YHDISTYKSEN SYYSPÄIVÄT ● 8.10.2016
Kotka, Huruksela
 jalostustarkastusta, koiralenkkeilyä, lintubongausta, tietokilpailua, jäsenkokousta
YSTÄVÄNPÄIVÄ ● 14.2.2017
Porvoo
 koirien sosiaalistamista yhteisharjoituksissa, rallytokon alkeita, ruokailu
 Tervetuloa Haltiavuorelaiset ja muut cuvacharrastajat! - Virve Mikkola

ČUVAČ ČÄPINÄT 5 ● 10-11.6.2017
Alavus, Tuuri
 nuotiokeskusteluja, koira-aktiviteetteja, saunomista - Visa Marttila
 virallista koiranäyttelyä - Kennelliitto
YHDISTYKSEN KESÄPÄIVÄT ● 7-9.7.2017
Jaala, Aurantola
 yhdistyksen 40-vuotisjuhlaa, jäsenkokousta
 virallista koiranäyttelyä - SSKY (Nastolassa)

YHDISTYKSEN SYYSPÄIVÄT ● 7.10.2017
 jalostustarkastusta, jäsenkokousta
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