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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
Nyt on aika kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille lukijoille oikein hyvää ja rauhallista Joulua.
Vuodessa on tapahtunut paljon ja nyt mennään vauhdilla eteenpäin kohti yhdistyksen 40-vuotis juhlavuotta.
Hallitus järjestää paljon tapahtumia ensi vuodelle, seuratkaa päivityksiä yhdistyksen lehdessä, netti- ja facebooksivuilla. Hienoa saada syvennettyä kansainvälistä
yhteistyötä toisten rodun harrastajien kanssa!
Toivottavasti saadaan suuri osanottajajoukko kesäpäivien yhteydessä olevaan viralliseen SSKY:n erikoisnäyttelyyn, tuomari varmistuu alkuvuonna, mutta on slovakialainen. Haastan kaikki kasvattajat tuomaan mukaan
kokonaisen ryhmän! Itsekin yritän saada ryhmän kokoon vaikka minulla on vaikeutena kaikkien kasvattieni
jo suhteellisen korkea ikä. Olisiko mahdollista saada
mukaan myös ulkomaiset ryhmät? Orlicky Talisman ja
Onyx Mark, +? Näin saisimme tapahtumastamme todella historiallisen.
Juhlavuoden julkaisuun toivotaan paljon tietoja, kuvia
ja juttuja vuosien varrella tapahtuneista asioista, joten
kaivakaa rohkeasti vanhat valokuvat kätköistään ja
scannatkaa lehtitoimikunnalle. Meille voi myös lähettää kuvia ja vanhoja lehtijuttuja kirjeessäkin, lupaamme
palauttaa aineiston scannattuamme sen.

Seija, Max ja Robin.

Paljon kiitoksia kuluneesta vuodesta!
Toivotan kaikille cuvacperheille oikein hyvää ja rauhallista Joulua
sekä loistavaa vuotta 2017!
Seija Juselius
YHDISTYKSEMME JÄSENIÄ NYT

99
”On hienoa olla Slovakianpaimenkoirayhdistyksen jäsen!”
Nyt meitä on 13 kunniajäsentä ja –puheenjohtajaa, 59 varsinaista jäsentä ja 27 perheenjäsentä
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HALLITUKSEN TERVEISET
Lokakuussa syyspäivillä Hurukselassa paikalla oli parikymmentä yhdistyksen jäsentä, seitsemän jalostustustarkastukseen osallistunutta cuvacia sekä liuta muita
nelijalkaisia ystäviämme - Elena Ruskovaaraa ja vierailevaa tähteämme, lintuharrastaja Raili Forsselia unohtamatta!

Kiitokset kaikille jalostustarkastuksen toteuttamiseen
osallistuneille!
Oheisohjelmassa oli Kymijoen upeissa maisemissa
luonto- ja lintubongausta Railin johdolla ja jatkokeskustelut kodassa tulen lämmittäessä kauniina mutta vilpoisena päivänä. Paitsi että lintuja ei paljoa näkynyt ja kota
savutti niin paljon, että ohjelmanumeroksi jäi vain taistelu savuttamista vastaan. Muutaman upean muuttolintuparven näimme onneksemme ohitse lentävän
mutta niidenkin epäilimme lentävän väärään suuntaan...

Jalostustarkastuksen rullatessa hienosti Elenan ja Kirsin
voimin ja Iidan hoitaessa kuvauksen, Sari ja Asta pitivät
kahvia ja pientä syötävää koko ajan tarjolla (nam!) ja ihmiset viihtyivät paikalla jalostustarkastuksia seuraten
sekä niitä näitä höpisten. Lähinnä jälkimmäistä.

Tilannekuvaa lintubongailusta.
Kuva saattaa olla lavastettu mutta hauska ja rento tunnelma oli tämänkin ohjelmanumeron aikana.
Sääntömääräisessä syyskokouksessa oli asiaa pariksi
tunniksi mutta paljon saatiin sovittua. Kokouksen pöytäkirja ja toimintasuunnitelma julkaistaan tässä lehdessä, mutta mainittakoon niistä muutama asia tässä
yhteydessä. Kokoukseen osallistui paikalla ja valtakirjoilla yht. yli 50 yhdistyksen jäsentä, joka on yli 50 % yhdistyksen jäsenmäärästä! Mahtava osallistumisaste!
Tästä nöyrä kiitos.

mainittu Iida, joka nimettiin yhdistyskokouksen päätöksellä vetämään uutta Nuorisotoimikuntaa. Hallitus tukee Iidaa tässä tärkeässä tehtävässä, jonka toivomme
mm. aktivoivan nuoria ja lapsia mukaan yhdistyksen
toimintaan. Hyvä Iida, täyttä vauhtia eteenpäin vain!
Edellä mainittu hallitus on kokoontunut järjestäytymään ja varapuheenjohtajaksi nimettiin Marika ja sihteeriksi Virpi. Tässä vaiheessa jo hieman etukäteen todella suuri kiitos hyvästä yhteistyöstä hallituksessa
Ritva Piskuselle ja Riikka Lahdelle, jotka tekevät hallituksessa tilaa uusille voimille vuodenvaihteessa - mutta
pysyvät mukana yhdistyksen toiminnassa ensikin
vuonna aktiivisesti. KIITOS!

Yhdistyksen “nelikymppisten juhlavuoden” hallituksen
muodostavat pj Timo Lehesniemi sekä jäsenet Virpi
Paakala, Asta Pursiainen, Marika Asunmaa ja Visa Marttila tehostettuna varajäsenillä Sari Koivuvuori ja Iida
Lahti. Viimeisenä mutta ei todellakaan vähäisimpänä
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Hallitus kokoontui 06.11.2016 pohtimaan jo ensi vuoden tapahtumia. Kokouksen aluksi hallitus käsitteli rahastonhoitajan eropyynnön tehtävästä ja tähän toki
suostuttiin. Kiitokset Mirvalle, joka luovuttaa tehtävänsä hieman suunniteltua aiemmin Minna Lehesniemelle.

Myös hienosta Cuvac-malja -kilpailusta keskusteltiin
hallitukselle tulleen kysymyksen pohjalta. Nykyinen
menetelmä todettiin hallinnollisesti raskaaksi, eikä varsinkaan kaltaisemme pienen yhdistyksen kannata käyttää resursseja papereiden pyörittelyyn. Cuvac-maljan
osalta päätettiin, että heti alkuvuodesta kotisivuille lisätään lomake, jolla kilpailussa mukana olevat voivat ilmoittaa keräämänsä pisteet. Annetuista tiedoista hallitus koostaa kotisivuille tilannepäivityksiä, jolloin kilpailun tilannettakin voi seurata lähes reaaliaikaisesti. Hallitus myös päätti pyytää Kennelliitolta cuvacien lisäämistä hankikoira.fi - palveluun. Toivottavasti cuvacit
saavat sitäkin kautta pian lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta!

Kokouksessa hallitus päätti toimintasuunnitelman mukaisesti Match Shown järjestämisestä ensi keväänä.
Match Show järjestetään Alavudella lauantaina
20.05.2017! Kaikkia asioita ei ole lyöty vielä lukkoon
mutta ideana on järjestää esim. seuraavat kehät: Suuret Laumanvartijat, Muut isot koirat, Muut pienet koirat, Pennut, Lapsi ja Koira sekä Lapsi & Lelu. Tarkoituksena on siis järjestää lapsiystävällinen tapahtuma, johon toivottavasti saadaan paljon perheitä ja koiria paikalle. Ennakkoilmoittautumisia aletaan ottaa vastaa jo
kevättalvella yhdistyksen kotisivuille laitettavan ilmoittautumislomakkeen kautta. Tehdään tästäkin hieno tapahtuma - kaikki innokkaat mukaan mätsäriin toteuttamiseen, tekeviä käsiä tarvitaan paljon ja tietysti mahdollisimman paljon cuvaceja paikalle puhdistamaan
palkintopöytä Suuret Laumanvartijat -kehässä!

Kokouksen jälkeen olemme innostuneet myös järjestämään pienempiä, kaikille cuvacien ystäville avoimia tapaamisia cuvacien merkeissä aina tilaisuuden tullen.
Tästä esimerkkinä tapaamisemme Kotkan Maretariumissa 20.11., jossa cuvacitkin pääsivät kaloja ihailemaan. Mikäli mielessäsi on jokin idea vaikka yhteisestä lenkkeilystä kotikaupungissasi, laita siitä reippaasti tapahtumailmoitus yhdistyksen FB-sivuille tai
pyydä hallitusta lisäämään se. Julkaisemme kaikista
tällaisistakin epävirallisista kokoontumisista (”pop-up tapaaminen”) tiedot myös yhdistyksen kotisivuille. Yhteisten tapahtumien ei tarvitse olla pitkiä, vaatia valmisteluita saati maksaa mitään - tärkeintähän on yhteinen tekeminen cuvaciemme kanssa!

Yhdistyksen jäseniltä olimme saaneet kokoukseen keskusteltavaksi hyviä, monipuolisia ideoita. Kiitos! Näiden
perusteella pohdimme muun muassa sitä, miten jalostustoimikunnan toimintaa voisi muuttaa kansainvälisemmäksi, ts. pohdimme keinoja syventää yhteistyötä
muiden tärkeiden kasvattajamaiden suuntaan. Toivottavasti jo ensi vuonna näemmä askelia kansainvälisen
yhteistyön syventämiseksi.

Lissu ja Minna Kotkan Maretariumissa 20.11.2016.

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2017 toivottaen,
Cuvac-hallitus
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2016, PÖYTÄKIRJA
Paikka ja aika: Huruksela 08.10.2016 klo 15:45 – 18:10.
Osallistujat: Lehesniemi Timo, Lehesniemi Minna, Koivuvuori Tuomo, Koivuvuori Sari, Riihelä Matti, Aarnikoivu Raija,
Riukka Teija, Pyykkö Inga, Vuorinen Tiia, Suihko Henna, Lahti Iida, Rajala Lasse, Rajala Kaarina, Summanen Pirkko, Pursiainen Asta, Pursiainen Jouko, Lahti Riika, Marttila Visa, Mikkola Virve, Vuorinen Jesse, Leimu Kirsi, Leimu Kari.

Valtakirja: Taalikka Outi, Otstavel Teet, Wuorio Emil, Koivuvuori Markus, Valkeasuo Vuokko, Aarnikoivu Jouko, Räisänen Timo, Pajari Riitta, Vuorinen Janne, Pyykkö Timo, Piskunen Ritva, Hämäläinen Tiitinen Pirjo, Kähkönen Anne, Summanen Olavi, Lassila-Guttorm Mari, Toivonen Hissu, Nieminen Petri, Juselius Seija, Wuopio Petra, Koivuvuori Laura,
Orrenmaa Anne, Mauno Päivi, Pajari Tuomo, Paakala Virpi, Kilpi Carita, Brännbacka Jussi, Toivonen Matti, Asunmaa
Marika, Välimäki Pekka, Niskanen Eila.

1 § Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Lehesniemi avasi kokouksen klo 15:45.
2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkistajan valitseminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa/ääntenlaskijaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Timo Lehesniemi.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Sari Koivuvuori.
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Virve Mikkola ja Visa Marttila.
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Virve Mikkola ja Visa Marttila.
3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty jäsenlehdessä viikolla 37 ja erillisessä kutsussa kirjeitse samalla viikolla 17.9.2016. Paikalla oli 22 jäsentä ja heillä yhteensä 30 valtakirjaa eli yhteensä kokouksissa käytettävä
äänimäärä oli 52 kappaletta (Liite 1).
Kokouksen puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
4 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista (Liite 2) työjärjestykseksi seuraavin muutoksin kohtaan Muut kokouksessa mainittavat
asiat: Virve Mikkola halusi keskustella yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja Inga Pyykkö kesäkokouksen
2016 osallistujalistan nimenkirjoituksista.
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5 § Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi
Yhdistyksen puheenjohtajaksi esitettiin Timo Lehesniemeä ja Lasse Rajalaa. Valinnasta suoritettiin suljettu
lippuäänestys. Timo Lehesniemi sai 33 ääntä ja Lasse Rajala 19 ääntä. Timo Lehesniemi valittiin puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintavuodeksi.
6 § Hallituksen varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle
Valittiin yksimielisesti varsinaisiksi jäseniksi vuosille 2017 – 2018 Marika Asunmaa ja Visa Marttila. Varajäseniksi valittiin yksimielisesti vuodelle 2017 Sari Koivuvuori ja Iida Lahti.
7 § Rahastonhoitajan valitseminen seuraavaksi toimintavuodeksi
Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Minna Lehesniemi.
8 § Kahden tilintarkastajan sekä heidän varamiesten valitseminen
Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Virve Mikkola ja Matti Riihelä sekä heidän varamiehikseen Anne Orrenmaa ja Vuokko Valkeasuo.
9 § Seuraavan vuoden jäsen- sekä liittymismaksujen määrääminen
Jäsenmaksuiksi päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 30€ jäsenet ja 10€ perhejäsenet, eikä liittymismaksuja peritä. Asiasta äänestettiin Inga Pyykön ehdotettua jäsenmaksuiksi 27,50 € jäsenet ja 5€ perhejäsenet.
Hallituksen esitys sai 37 ääntä ja Inga Pyykön esitys 15 ääntä.
10 § Hallituksen seuraavan vuoden työ- ja toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen hyväksyminen
Hallituksen esitys hyväksyttiin seuraavalla muutoksella: jalostustoimikunta järjestää helmikuussa Renkomäellä kasvattajapäivän ja sille varattiin budjettiin 400€. Täten budjetin tuotot 3 950€ ja kulut puolestaan 4
350€.
11 § Jalostustoimikunnan täydentäminen
Jalostustoimikuntaan valittiin vuosiksi 2017 – 2019 Kirsi Leimu.
12 § Terveystutkimustuki vuodelle 2017
Hallituksen esitys hyväksyttiin muutoksitta, eli terveystutkimustuki on 30€ per koira vuonna 2017.
13 § Kokousedustajien valinta Suomen Seurakoira ry (SSKY) yleiskokouksiin vuonna 2017
Edustajaksi valittiin Inga Pyykkö. Mikäli Inga on estynyt, on hallituksella oikeus valtuuttaa toinen jäsen edustamaan yhdistystä SSKY:n yleiskokouksissa.
14 § Kulu- ja kilometrikorvausten maksaminen toimihenkilöille 2017
Yhdistyksen toimihenkilöille ei makseta kulu- tai kilometrikorvauksia,
ainoastaan jalostustarkastuksen suorittajalle maksetaan kulu- ja kilometrikorvaukset.
15 § Hallituksen esittämät asiat yleiskokoukselle
Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti seuraavat asiat:
15a: FB-sivusto jatkaa nykyisellä tavalla hallituksen tiedonjakelu ja -keruukanavana. Kaikki julkaisut ylläpitäjien hyväksynnällä. Ylläpitäjät edellyttävät netiketin noudattamista (kts. toimintasuunnitelma).
15b: Nuorisotoimikunnan perustettiin ja sen ensimmäiseksi vetäjäksi kutsuttiin Iida Lahti (apunaan Riikka
Lahti). Nuorisotoimikunnan ensimmäisen vuoden budjetti on 100 euroa (kts. toimintasuunnitelma).
15c: Avoimen terveystietokannan kehittämistä edistetetään vuonna 2017. Seuraavassa vaiheessa on määriteltävä terveystietokannan tarkempi sisältö sekä tietojen keräämistavat ja raportointimahdollisuudet.
15d: Terveysrahasto perustetaan vuodelle 2017:
●

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

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.

15e: Juhlavuoden tapahtumaan Aurantolassa kutsutaan vieraita toisten cuvac-kasvattajamaiden yhdistyksistä. Vieraat saapuvat Suomeen omakustanteisesti. Majoitus, matkat Suomessa ja ruokailut hoidetaan yhteistyössä yhdistyksen ja jäsenten kanssa. Jäsenet majoittavat kansainväliset vieraat tarvittaessa ennen ja
jälkeen kesäpäiviä ja järjestävät heidän matkansa tapahtumapaikalle. Yhdistys tarjoaa majoituksen Aurantolassa. Vieraiden majoittamiseen ja ruokailuun varataan budjetista n. 300€, loput kustannukset katetaan talkoohengessä. Hallitus pitää tärkeänä kansainvälisen kasvatusyhteistyön kehittämistä sekä suomalaisten cuvacien ja kasvattajien tunnettavuuden lisäämistä.
16 § Muut kokouksessa mainitut asiat
Päätettiin Virve Mikkolan esityksen perusteella, että yhdistys aloittaa prosessin yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi.
Todettiin Inga Pyykön alustuksen perusteella, että Inga Pyykkö ei kirjoittanut Matti Riihelän nimeä kesäkokouksen 2016 (10.07.2016 Kestikartano Aurantolassa, osoitteessa Aurantolantie 525, 47710 Kouvola) osallistujalistaan.
17 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:10.
Timo Lehesniemi
Puheenjohtaja

Sari Koivuvuori
Sihteeri

Visa Marttila
Pöytäkirjantarkastaja

Virve Mikkola
Pöytäkirjantarkastaja

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.
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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.
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 aloittaa JTO:n ja PEVISA:n työstämisen. Jatketaan Terveys- ja Kasvattajakyselyn ylläpitämistä. Jatketaan avoimen terveystietokannan
kehittämistä.
Jalostustarkastus 7.10.2017.
Jaetaan jalostustietoutta sekä pidetään yhteyttä rotumme tuomareihin sekä autamme tarvittaessa
rotujärjestöä (SSKY) rodun ulkomuototuomarikoulutuksessa. Monimuotoisuuskartoituksen seuranta.
Jalostustoimikunta järjestää helmikuussa Renkomäellä kasvattajapäivän.

SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS - BUDJETTI VUODELLE 2017

Tulot 3 950 euroa ja kulut 4 350 euroa.
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JALOSTUSTOIMIKUNNAN TERVEISET
KASVATTAJAPÄIVÄ 2017
Slovakianpaimenkoirayhdistyksen jalostustoimikunta järjestää kasvattajapäivän lauantaina 11.2.2017 Lahdessa Renkomäen hallissa. Päivän aikana on tarkoitus käydä läpi cuvacien JTOta ja PEVISAa asiantuntija-alustuksen sekä terveys-ja
kasvattajakyselyiden vastauskoontien pohjalta. Pyrimme saamaan mukaan myös koirien luonnetta käsittelevän osuuden. Tarkempi päivän ohjelma julkaistaan yhdistyksen www-sivuilla heti ohjelman varmistuttua.
Kasvattajapäivään mahtuu mukaan 20 henkilöä, tilaisuus on yhdistyksen jäsenille maksuton, ja ei jäsenille osallistuminen maksaa 15 €/hlö.
Ilmoittautuminen sähköpostitse jalostus.cuvac@gmail.com viimeistään 31.1.2017.
Tervetuloa!

TERVEYS- JA KASVATTAJAKYSELY
Jalostustoimikunta toivoo ensi vuonna päivitettävää JTOta varten vastauksia terveys- sekä kasvattajakyselyihin. Vastaaminen tulee tehdä viimeistään 20.12.2016, jotta vastaukset ehtivät mukaan JTO:hon. Kyselylomakkeet löytyvät yhdistyksen www-sivuilta.
Terveys-/kasvattajakyselyn vastaukset voi toimittaa sähköpostitse jalostus.cuvac@gmail.com tai postitse osoitteeseen: Inga Pyykkö, Hirvenojantie 29, 48810 Kotka

Kiitämme vuodesta 2016 ja toivotamme kaikille menestyksekästä vuotta 2017!
Jalostustoimikunta
SEURAAVILLA SIVUILLA SLOVAKIANČUVAČIEN JALOSTUSTARKASTUKSET 2016
Jalostustarkastaja Elena Ruskovaara ● Tunnistusmerkinnän tarkastaja Kirsi Leimu ● Valokuvaaja Iida Lahti
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS R.Y.

JALOSTUSTARKASTUS

Koiran nimi: Celine Bratroňské stěstí Sukupuoli: narttu
Rek.nro: FI11949/15
Synt.: 15.10.2014
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet: D/D
Tarkastaja: Elena Ruskovaara
Paikka: Huruksela

Kivekset:
Tatuointi / siru: 953010000134321
Ikä: 1v 11kk
kyynärnivelet: 0/0
Aika: 08.10.2016

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: erittäin selvä sukupuolileima, sopiva luusto, hyvät mittasuhteet, erinomainen pigmentti
2. KOKO:
säkäkorkeus:
60,5cm
3. PÄÄ
selvä sukupuolileima, keskivahva pää
purenta:
korrekti
hampaat (koko ja muut huomiot): keskikokoiset, kaikki hampaat

kallo-osa:
sopivasti kaartuva, tarpeeksi vahva
otsapenger:
sopiva
kuono-osa:
vahva, hyvä pituus
huulet:
tiiviit ja tummat
pigmentti kirsussa: erinomaisen tumma, tasainen
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: erittäin ilmeikäs, vähän tuima ilme
väri: erinomaisen tummat
muoto: hiukan kolmiomainen
korvat:
kiinnitys: erinomaiset
koko: oikea
4. RUNKO
kaula:
sopiva
rintakehä
muoto: hiukan kapea
pituus: riittävän pitkä
eturinta:
niukka
selkä:
vähän pitkä
lanneosa
pituus: vähän pitkä
vahvuus: sopivan vahva
lantion
asento: hiukan jyrkkä
pituus: hiukan lyhyt
5. RAAJAT
raajojen luusto:
kokoon sopiva, keskivahva
käpälät:
kootut, vaaleahkot kynnet
eturaajat:
sopiva korkeus, hiukan ahdasasentoiset
lapaluun asento ja pituus: hyvä pituus, sopivan viisto
olkavarren asento ja pituus: vähän lyhyt, pystyasentoinen
takaraajat:
lihaksikkaat, hiukan rungon alle asettuneet
reiden pituus ja lihaksikkuus: lihaksikas reisi, hyvä pituus
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): sopiva
kintereet: vahvat kintereet
kannukset: ei kannuksia
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: ranteista vähän löysät, hyvä pituus
liikkeet takaa: ponnekkaat, yhdensuuntaiset
liikkeet sivusta: sopiva askelpituus
selkä liikkeessä: aavistuksen kaartuva, hyvä
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu kintereeseen
asento seistessä: tyypillinen, suora, sikarimainen
asento liikkeessä: loiva kaari, sapelimainen
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: likaahylkivä, ei kovin pitkä, nyt vaihtumassa, silti hyvä kuohkeus
karvan määrä: vaihtumassa, tuuhea, ei kovin pitkä
väri: puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: reipas, tutkittavissa helposti, tarkkaavainen käytös
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: kauttaaltaan tumma pigmentti, erinomaisen tummat silmät, hyvä tasapaino
erityisiä puutteita:
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS R.Y.

JALOSTUSTARKASTUS

Koiran nimi: Haltiavuoren Faron
Rek.nro: FI52185/14
Synt.: 11.9.2014
Kuvaustulokset:
Tarkastaja: Elena Ruskovaara

Kivekset: ok

Sukupuoli: uros

Tatuointi / siru: 978101081006965
Ikä: 2v
lonkkanivelet:
Paikka: Huruksela Aika: 08.10.2016

kyynärnivelet:

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: kompakti, keskivahva, hyvät mittasuhteet, keskikokoa pienempi, silti maskuliininen
2. KOKO:
säkäkorkeus: 62,5cm
3. PÄÄ
maskuliininen, korkea otsa ja siksi vähän tuima ilme
purenta:
leikkaava
hampaat (koko ja muut huomiot): keskikokoiset hampaat, alhaalta molemmin puolin P2 puuttuu

kallo-osa:
voimakkaasti holvautunut, tilava
otsapenger:
erittäin selvä
kuono-osa:
vahva, riittävän pitkä
huulet:
tummat ja tiiviit
pigmentti kirsussa: tasaisen tumma
pigmentti huulissa: tasaisen tumma
silmät:
ilme: vähän tuima, kysyvä
väri: keskiruskeat
muoto: hyvä muoto
korvat:
kiinnitys: oikea
koko: hyvä
4. RUNKO
kaula:
vahva, sopiva pituus
rintakehä
muoto: vähän kapea, riittävän tilava
pituus: tarpeeksi pitkä
eturinta:
riittävä
selkä:
tiivis
lanneosa
pituus: tiivis
vahvuus: solakka
lantion
asento: voimakkaasti laskeva
pituus: tarpeeksi pitkä
5. RAAJAT
raajojen luusto:
keskivahva
käpälät:
kootut, aavistuksen pitkät, vaaleat kynnet
eturaajat:
hyväasentoiset
lapaluun asento ja pituus: sopivan pitkä, riittävän pitkä
olkavarren asento ja pituus: tarpeeksi pitkä ja viisto
takaraajat:
riittävän voimakkaat
reiden pituus ja lihaksikkuus: lihaksikas, riittävän pitkä
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): sopiva
kintereet: vahvat, vähän korkeat
kannukset: molemmissa takaraajoissa kannuskynnet
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: hiukan löysät kyynärpäistä, hyvä askelpituus
liikkeet takaa: yhdensuuntaiset, ponnekkaat, taka-askel jää rungon alle
liikkeet sivusta: taka-askel on varovainen ja vähän lyhyt, ok edestä
selkä liikkeessä: tarpeeksi vakaa
7. HÄNTÄ
pituus: ei ulotu kinnerniveleen
asento seistessä: rentona, loivasti kärjestään kaartuva
asento liikkeessä: loivalla kaarella rungon takana
muuta: lyhyt häntä
8. KARVAPEITE
karvan laatu: nyt vaihtumassa, aavistuksen karheutta selkäkarvassa, sopiva kuohkeus
karvan määrä: sopiva, vaihtumassa
väri: tasainen, luonnollisen vaalea
9. KÄYTÖS: itsevarma, helposti tutkittavissa, tarkkaavainen
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: mittasuhteet, käytös, pigmentti
erityisiä puutteita: niukka takaosa, ks. myös häntä ja hampaat
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS R.Y.

JALOSTUSTARKASTUS

Koiran nimi: Haltiavuoren Fatra-Macha Sukupuoli: narttu
Rek.nro: FI52187/14
Synt.: 11.9.2014
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet: B/B
Tarkastaja: Elena Ruskovaara
Paikka: Huruksela

Kivekset:
Tatuointi / siru: 978101081016277
Ikä: 2v
kyynärnivelet: 0/0
Aika: 08.10.2016

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: erittäin selvä sukupuolileima, keskivahva, hyvät mittasuhteet, tasapainoinen olemus ja käytös
2. KOKO:
säkäkorkeus:
61,5cm
3. PÄÄ
oikean mallinen ja narttumainen
purenta:
korrekti
hampaat (koko ja muut huomiot): keskikokoiset, kaikki hampaat

kallo-osa:
oikeanmallinen, sopivasti kaartuva
otsapenger:
sopiva
kuono-osa:
hyvä pituus
huulet:
tummat, tiiviit
pigmentti kirsussa: tasaisesti vaalentunut
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: erinomainen, tarkkaavainen
väri: keskiruskeat
muoto: erinomainen
korvat:
kiinnitys: hyvä, erittäin ilmeikkäät
koko: sopiva
4. RUNKO
kaula:
vahva, keskipitkä
rintakehä
muoto: erinomainen muoto, sopiva syvyys
pituus: oikea pituus
eturinta:
sopiva leveys, tarpeeksi täytettä
selkä:
tarpeeksi tiivis
lanneosa
pituus: sopiva
vahvuus: hyvä
lantion
asento: sopivasti laskeva
pituus: riittävän pitkä
5. RAAJAT
raajojen luusto:
keskivahva
käpälät:
tarpeeksi kootut, vaaleahkot kynnet
eturaajat:
hyväasentoiset
lapaluun asento ja pituus: hyvä pituus, sopivan viisto
olkavarren asento ja pituus: keskipitkä, tarpeeksi viisto
takaraajat:
varma-asentoiset
reiden pituus ja lihaksikkuus: hyvä, leveä reisi
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): sääri hiukan reittä pidempi (pitkä)
kintereet: oikea-asentoiset, aavistuksen korkeat
kannukset: molemmissa takaraajoissa kannuskynnet
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: yhdensuuntaiset, sopiva pituus
liikkeet takaa: sopiva voima, varsin yhdensuuntaiset
liikkeet sivusta: keskipitkä, hyvä askel
selkä liikkeessä: tarpeeksi tiivis
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu juuri kintereeseen
asento seistessä: oikea, suora-asentoinen
asento liikkeessä: loivasti rungon takana kaarella
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: tuuhea, kuohkea, likaahylkivä
karvan määrä: sopiva
väri: puhtaan vaalea
9. KÄYTÖS: reipas, ystävällinen, helposti tutkittavissa
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: sukupuolileima, käytös, pää ja ilme
erityisiä puutteita: riittävä kirsupigmentti
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS R.Y.

JALOSTUSTARKASTUS

Koiran nimi: Kalliovaaran Agosta Princova Sukupuoli: narttu
Kivekset:
Rek.nro: FI13775/14
Tatuointi / siru: 985170002617054
Synt.: 15.12.2013
Ikä: 2v 9kk
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet: B/B kyynärnivelet: 1/0
Tarkastaja: Elena Ruskovaara
Paikka: Huruksela Aika: 08.10.2016
1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: tanakkarunkoinen, vahvaluustoinen, hiukan pitkä ja aavistuksen matalaraajainen, hyvin tasapainoinen käytös
2. KOKO:
säkäkorkeus: 63,5cm
3. PÄÄ
erittäin narttumainen, mallikas
purenta:
korrekti
hampaat (koko ja muut huomiot): keskikokoiset, kaikki hampaat

kallo-osa:
sopivan tilava, oikea muoto
otsapenger:
sopiva
kuono-osa:
erinomainen pituus, hiukan tyhjä silmien alta
huulet:
erinomaiset tiiviit ja tummat
pigmentti kirsussa: erinomainen, tasaisen musta
pigmentti huulissa: erinomainen, tumma
silmät:
ilme: erinomainen
väri: vaaleanruskeat
muoto: oikea
korvat:
kiinnitys: hyvä
koko: hyvä
4. RUNKO
kaula:
vahva
rintakehä
muoto: voimakas, tilava
pituus: riittävän pitkä
eturinta:
hyvä leveys, riittävä täyte
selkä:
vähän pitkä, tarpeeksi tiivis
lanneosa
pituus: vähän pitkä
vahvuus: tanakka
lantion
asento: hiukan viisto
pituus: tarpeeksi pitkä
5. RAAJAT
raajojen luusto:
erinomainen, vahva
käpälät:
sopivan kootut, riittävän korkeat, vaaleat kynnet
eturaajat:
varma-asentoiset, vähän matalat
lapaluun asento ja pituus: erinomainen pituus, riittävän viisto
olkavarren asento ja pituus: tarpeeksi pitkä, oikea asento
takaraajat:
tasapainoiset, varma-asentoiset
reiden pituus ja lihaksikkuus: hyvä pituus, lihaksikas reisi
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): oikean pituinen
kintereet: hyvät, vahvat
kannukset: ei kannuksia
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: hiukan sidotut, oikea pituus
liikkeet takaa: tarpeeksi yhdensuuntaiset
liikkeet sivusta: oikea askelpituus, vähän raskas liikunta
selkä liikkeessä: tarpeeksi vakaa
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu juuri kintereen alapuolelle
asento seistessä: oikea, suora
asento liikkeessä: loivasti kaartuen alhaalla
muuta:
8. KARVAPEITE
karvan laatu: tuuhea, kuohkea, erinomainen, likaahylkivä
karvan määrä: ei kovin pitkä, erittäin tuuhea
väri: puhtaan valkea
9. KÄYTÖS: erinomainen, maltillinen, ystävällinen, helposti käsiteltävissä
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: luusto, raajarakenne, sukupuolileima, päänmalli, kirsupigmentti, käytös ja karvanlaatu!
erityisiä puutteita: vaaleat silmät, mittasuhteiltaan vähän pitkä ja matala
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS R.Y.

JALOSTUSTARKASTUS

Koiran nimi: Kalliovaaran Bebeta Princova Sukupuoli: narttu
Kivekset:
Rek.nro: FI30719/14
Tatuointi / siru: 985170002968985
Synt.: 18.4.2014
Ikä: 2v 5kk
Kuvaustulokset:
lonkkanivelet: C/C kyynärnivelet: 0/0
Tarkastaja: Elena Ruskovaara
Paikka: Huruksela Aika: 08.10.2016
1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: erittäin narttumainen, nyt niukassa karvassa, erinomainen raajakorkeus ja varma-asentoiset raajat
2. KOKO:
säkäkorkeus: 63cm
3. PÄÄ
oikeailmeinen, hyvänmallinen pää
purenta:
korrekti
hampaat (koko ja muut huomiot): keskikokoiset, kaikki hampaat

kallo-osa:
sopivasti kaartuva, tilava
otsapenger:
hyvä, selvä
kuono-osa:
vahva, tarpeeksi pitkä
huulet:
tummat, tiiviit
pigmentti kirsussa: erinomainen, tasaisen tumma
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: erinomainen, ilmeikäs
väri: erinomaiset, tummat
muoto: oikea
korvat:
kiinnitys: erinomainen
koko: kookkaat
4. RUNKO
kaula:
sopivan pitkä, ryhdikäs
rintakehä
muoto: sopivasti kaartunut
pituus: hyvä pituus
eturinta:
hyvä leveys, sopiva täyte
selkä:
riittävä tiivis
lanneosa
pituus: tarpeeksi tiivis
vahvuus: vahva
lantion
asento: hiukan laskeva
pituus: tarpeeksi pitkä
5. RAAJAT
raajojen luusto:
erinomainen
käpälät:
hyvät ja kootut, vaaleahkot kynnet
eturaajat:
eriomaiset, pylväsmäiset, varma-asentoiset
lapaluun asento ja pituus: keskipitkä, tarpeeksi viisto
olkavarren asento ja pituus: sopiva pituus ja asento
takaraajat:
varma-asentoiset, lihaksikkaat
reiden pituus ja lihaksikkuus: leveä, hyvä reisi
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): reittä pidempi sääriluu (pitkä)
kintereet: erinomaiset, vahvat
kannukset: molemmissa takaraajoissa kannukset kynsineen
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: kyynärpäistä löysät, hyvä askelpituus
liikkeet takaa: yhdensuuntaiset, ponnekkaat
liikkeet sivusta: hyvä askelpituus
selkä liikkeessä: tarpeeksi tiivis
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu juuri kintereeseen
asento seistessä: loivasti taaksepäin kärjestään kaartuva
asento liikkeessä: loivalla kaarella rungon takana
muuta: saisi olla pidempi
8. KARVAPEITE
karvan laatu: likaa hylkivä, nyt vaihtumassa, vähän lyhyt
karvan määrä: tuuhea, mutta lyhyt
väri: puhtaan vaalea
9. KÄYTÖS: reipas, ystävällinen, helposti käsiteltävissä
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: tumma pigmentti, erinomainen raajarakenne, raajakorkeus ja luusto, reipas käytös
erityisiä puutteita:
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS R.Y.

JALOSTUSTARKASTUS

Koiran nimi: Stubbenin Alice
Rek.nro: FI41641/14
Synt.: 27.6.2014
Kuvaustulokset:
Tarkastaja: Elena Ruskovaara

Kivekset:

Sukupuoli: narttu

Tatuointi / siru: 981098104760692
Ikä: 2v 3kk
lonkkanivelet:
Paikka: Huruksela Aika: 08.10.2016

kyynärnivelet:

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: selvä sukupuolileima, hyvät mittasuhteet, tasapainoinen olemus
2. KOKO:
säkäkorkeus: 63,5cm
3. PÄÄ
purenta: leikkaava, tarpeeksi tiivis
hampaat (koko ja muut huomiot): hyvät hampaat

kallo-osa:
sopivan tilava
otsapenger:
sopiva
kuono-osa:
hyvä pituus, silmien alta vähän tyhjä
huulet:
tummat, tiiviit
pigmentti kirsussa: tasaisen tumma
pigmentti huulissa: tumma
silmät:
ilme: tyypillinen, kiinnostunut
väri: keskiruskeaa tummempi
muoto: erinomainen
korvat:
kiinnitys: erinomainen
koko: oikea
4. RUNKO
kaula:
sopivan pitkä
rintakehä
muoto: tilava
pituus: hyvä pituus
eturinta:
niukka
selkä:
hiukan pitkä
lanneosa
pituus: vähän pitkä
vahvuus: tanakka
lantion
asento: oikea, sopivan viisto
pituus: hyvä pituus
5. RAAJAT
raajojen luusto:
keskivahva
käpälät:
tiiviit, tarpeeksi korkeat, varsin tummat kynnet
eturaajat:
tarpeeksi korkeat
lapaluun asento ja pituus: hyvä, viisto ja pitkä lapa
olkavarren asento ja pituus: vähän lyhyt ja pystyasentoinen
takaraajat:
hyväasentoiset
reiden pituus ja lihaksikkuus: hyvät reidet
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): oikea
kintereet:
vahvat, hiukan korkeat
kannukset:
molemmissa takaraajoissa kannuskynnet
6. LIIKKEET
liikkeet edestä:
yhdensuuntaiset, tarpeeksi tiiviit
liikkeet takaa:
hiukan kapeat kintereistä
liikkeet sivusta: hyvä, keskipitkä askel
selkä liikkeessä: tarpeeksi tiivis
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu juuri kinnerniveleen
asento seistessä: tyypillinen, suora, sikarimainen
asento liikkeessä: rennosti kaartuneena lantiolle
muuta: hyväasentoinen häntä
8. KARVAPEITE
karvan laatu: suora, mutta kuohkea
karvan määrä: tyypillinen
väri: rungossa puhtaanvalkoinen, päässä aavistus kellertävyyttä, erityisesti korvissa
9. KÄYTÖS: erinomaisen luottavaisesti käyttäytyvä, helposti tutkittavissa, rauhallinen, tasapainoinen
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: käytös, pigmentti, ilme ja sukupuolileima
erityisiä puutteita:
(jalostustarkastuskertomukset jatkuvat sivulla 20).
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ČUVAČ-ČAVALČADI
Tämän kavalkadin kuvat ovat yhdistyksemme aurinkoisilta syyspäiviltä Hurukselasta 8.10.2016.
Kuvaajaa Tiia Vuorinen.
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Lähetä sinäkin kuviasi lehdessä julkaistavaksi:
meidancuvac@gmail.com
Lehtitoimikunta kiittää jo etukäteen!

19

SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS R.Y.

JALOSTUSTARKASTUS

Koiran nimi: Stubbenin Pocahontas
Rek.nro: FI41644/14
Synt.: 27.6.2014
Kuvaustulokset:
Tarkastaja: Elena Ruskovaara

Kivekset:

Sukupuoli: narttu

(… jatkuu sivulta 17).

Tatuointi / siru: 981098104761574
Ikä: 2v 3kk
lonkkanivelet:
Paikka: Huruksela Aika: 08.10.2016

kyynärnivelet:

1. YLEISVAIKUTELMA, MITTASUHTEET: erinomaiset mittasuhteet ja sukupuolileima, varma-asentoiset raajat, tasapainoinen olemus
2. KOKO:
säkäkorkeus: 64cm
3. PÄÄ
purenta:
tarpeeksi tiivis, leikkaava purenta
hampaat (koko ja muut huomiot): keskikokoiset, ylhäältä keskeltä 1 etuhammas lohjennut

kallo-osa:
hiukan kaartuva, sopiva tilavuus
otsapenger:
sopiva
kuono-osa:
hyvä pituus, vähän keveä
huulet:
tummat ja tiiviit
pigmentti kirsussa: musta, tasainen pigmentti
pigmentti huulissa: tasaisen tumma
silmät:
ilme: erinomainen, tarkkaavainen
väri: tummanruskeat
muoto: oikea
korvat:
kiinnitys: oikea
koko: kookkaat
4. RUNKO
kaula:
sopiva
rintakehä
muoto: tilava, taakseulottuva
pituus: hyvä pituus
eturinta:
vähän niukka
selkä:
hyvä pituus, kiinteä
lanneosa
pituus: oikea
vahvuus: hyvä
lantion
asento: oikea
pituus: keskipitkä
5. RAAJAT
raajojen luusto:
keskivahva
käpälät:
kootut, varsin tummat kynnet
eturaajat:
hyväasentoiset
lapaluun asento ja pituus: sopiva pituus, viisto
olkavarren asento ja pituus: hyvä pituus, varsin viisto
takaraajat:
varma-asentoiset ja lihaksikkaat
reiden pituus ja lihaksikkuus: hyvät, lihaksikkaat
sääriluun pituus (suhteessa reisiluuhun): hiukan pidempi kuin reisi (pitkä)
kintereet: hyvät, vahvat
kannukset: molemmissa takaraajoissa kannuskynnet
6. LIIKKEET
liikkeet edestä: liikkeet edestä yhdensuuntaiset
liikkeet takaa: ponnekkaat, yhdensuuntaiset, vahvat
liikkeet sivusta: hyvä askelpituus, keveä askellus
selkä liikkeessä: tarpeeksi tiivis
7. HÄNTÄ
pituus: ulottuu juuri kinnernivelen alapuolelle
asento seistessä: oikea, suora
asento liikkeessä: loivalla kaarella rungon takana
muuta: käyttää häntää rennosti
8. KARVAPEITE
karvan laatu: helppohoitoiselta vaikuttava, korrekti, vähän lyhyt
karvan määrä: tuuhea, lyhyehkö
väri: tasaisen puhtaan valkoinen
9. KÄYTÖS: tasapainoinen, maltillinen, helposti tutkittavissa
10. YLEISTÄ
erityisiä hyviä puolia: käytös, raajarakenne, lihaksikas takaosa, sukupuolileima ja pigmentti
erityisiä puutteita:
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SUOMEN MUOTOVALIOITUNEET
Jyväskylä 12.11.2016: Haltiavuoren Fatra-Macha

Tuomaria ja Maisaa niin naurattaa kun toisiaan katsovat. Virpi Paakala

Onko slovakiančuvačisi saavuttanut Suomen muotovalion tittelin. Kerro meille vaikkapa kuvan kera missä ja milloin.Julkaisemme sen

Meidän Čuvač -lehdessä.

KENNELLIITTO TIEDOTTAA
Kennelliitto myöntää vuonna 2016 Sankarikoiran arvon 17 koiralle ja lisäksi 17 koiraa saa kunnia-maininnan tekemästään urotyöstä. Sankarikoiran arvon voi saada koira, joka on vaikuttanut mer-kittävästi siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut. Kennelliitto palkitsee Sankarikoirat Koiramessut-tapahtumassa 11. joulukuuta Messukeskuksessa Helsingissä.
Sankarikoiran arvon saavat tänä vuonna prahanrottakoira
Rico, labradorinnoutaja Nelli, englanninbulldoggi Riki, valkoinenpaimenkoira Rex, saksanmetsästysterrierit Wody ja Wolf,
karjalankarhukoira Piki, labradorinnoutaja Lumi, englanninspringerspanieli Nero, monirotuinen Halla, saksanpaimenkoira poliisikoira Väinö, monirotuinen Haiku, saksan-paimenkoira Rita, coton de tulear Demi, serra de airesinpaimenkoira
Banja, rottweiler Bimbu ja rhodesiankoira Esko.

– Sankarikoirat ovat arkemme todellisia sankareita, ja meidän
jokaisen kotoa voikin löytyä sankarikoira. Kennelliitto on iloinen saadessaan osoittaa arvostuksensa näille upeille koirille,
jotka ovat tehneet kunnioitettavan työn pelastaessaan ihmishenkiä, toteaa Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Helena
Suni.
Kennelliiton hallitus otti käyttöön Sankarikoira-arvonimen ensimmäisen kerran vuonna 1997. Sankarikoira® on Kennel-liiton rekisteröimä tavaramerkki. Eniten Sankarikoiran arvoja
on tänä vuonna myönnetty koirille, jotka pelastivat ihmisiä tulipalolta. Koirat myös pelastivat ihmishenkiä varoittamalla
ajoissa sairaskohtauksista, löytämällä huonokuntoisia eksyneitä henkilöitä ja pelastamalla hengenvaarallisista tilanteista.

Kunniamaininnalla palkitaan australianpaimenkoirat Vilma ja
Rita, suomenlapinkoira Heta, irlanninsusikoira Roi, owczarek
podhalanski Aatu, shetlanninlammaskoira Miro, australianterrieri Minni, saksanpaimenkoira Milla, snautseri Miina,
pit-käkarvainen collie Rami, sileäkarvainen noutaja Niilo, pitkäkarvainen collie Niilo, australiankarjakoira Atlanmonto,
moni-rotuinen Frico, portugalinpodengo Iisa, monirotuinen
Remsu ja kääpiösnautseri Kerttu.

Lue lisää:
http://www.kennelliitto.fi/uutiset/kennelliitto-palkitsee-17-sankarikoiraa-ihmishenkien-pelastamisesta
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MAJKA – KURUN KAUNOTAR
Anita Backlund, juttu & kuvat
Hei kaikki Cuvacilaiset!

ja jouduin olemaan melkein koko ajan selälläni, kun wipukat nuuskivat minua joka puolelta, uteliasta porukkaa! Toka päivä menikin jo ihan kivasti kun wipukat ottivat minut kaverikseen ja tajusivat, että olin tullut jäädäkseni.

Minulle tarjoutui mahdollisuus esittäytyä omassa lehdessä ja ’mami’ lupasi auttaa minua ja tarvitsen kirjoitusapua. Nimeni on Majka (Kalliovaaran Diamella Princova), olen syntynyt 2.3.2016. Emäni on Seri ja isä Matyas ja minulla on 2 siskoa.

Kovasti ovat erinäköisiä kuin minä, sellaisia rimppakinttuja, piippanokkaisia ja ’karvattomia’, mutta muuten
ihan kivoja. Leikitty ollaan kovasti, wiput tykkäävät leikkiä ’ota kiinni jos saat’-leikkiä ja ja minä tykkään jahdata niitä minkä kerkiän. Wiput tykkäävät myös lämpöisestä joten aika usein ne pukkaavat samaan punkkaan mun kans, kun olen kuulemma lämmin ’karvapeitto’, jonka kylkeen on kiva käpertyä.

Vartuin kivassa perheessä ja ollessani 4 viikon ikäinen
meille saapui sellainen taiteileva täti Kurusta meitä katsomaan. Hän istuutui olohuoneen lattialle ja minusta
hän näytti vähän hassulta mutta ihan mukavalta joten
kapusin hänen syliinsä. Täti oli kuulemma ihan myyty ja
kun tein saman tempun uudestaan ollessani 7 viikon
ikäinen, oli täti vakuuttunut siitä, että olen se oikea
pentu hänelle ja niin me lähdimme uuteen kotiin Kuruun.

Mamin kanssa ollaan aikas usein käyty kylillä ja jostain
syystä kaikki kurulaiset tuntuvat tykkäävän minusta kovasti, ovat aina kehumassa ja silittämässä. Antavat
myös herkkuja, niin kuin kerrankin yksi mummo tarjosi
minulle jäätelötuuttia, se maistui helteellä niin hyvältä
että söin sen kaikki! No, ei se mummo siitä loukkaantunut, vaan oli iloinen että kelpasi. Mami sanookin että
olen nyt ’Kurun uusi julkkis’ kun mami jäi eläkkeelle.

Innokkaat tokolaiset.
Olen myös opiskellut kovasti sellaista tokoilua. Osaan jo
istua, antaa tassua, mennä maahan, seurata, olla paikalla jne. Mami kehuu, että olen hyvä oppilas ja palkinnoksi saan aina nakkeja (juusto) ja kovasti kehuja. Nakit
ovat niin hyviä että kyllä niiden eteen viitsii vähän temppuja tehdä (ihan helppoja).

Majka 3 kk.
Uudessa kodissa minua odottivat malttamattomasti 5
wipukkaa, 2 kisua ja ’mummo’ joka asuu talon toisessa
päässä. Käyn mummolassa aina silloin tällöin ja saan
siellä aina hyviä herkkuja. Eka päivä oli yhtä hässäkkää

Vähän aikaa sitten kävin Tampereella jossain pentunäyttelyssä, ja siellä oli paljon porukkaa. Oli tosi kiva tutustua uusiin karvakuonoihin! Lelu/herkkukaupassakin
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käytiin. Sain ihan itse valita herkut ja päätin ostaa ison
pussin possunkorvia. Käytiin mamin kanssa si jossain
kehässäkin, missä piti seisoa ryhdikkäästi paikoillaan ja
juosta nätisti ympyrää mamin kans. Sitten joku täti
ojensi mamille lapun jossa luki ROP. En tiiä mitä se tarkoitti, mutta mami oli ainaskin tosi ylpeä ja iloinen
musta! Se täti, (tuomari) oli sanonut että esiinnyin hienosti ja mulla oli mukava käytös. Sillä ROP lapulla saatiin hienot ruusukkeet ja pokaalin.

Scotti-wipu miettii mitä tälle pennulle pitäisi tehdä.
No, on mulla ollut täällä naapurissa raamikas 2 v valkkaripoika Jaffa jonka kans nykyään vietetään paljon aikaa, - on aikas lailla ihastunut muhun - mutta luonteeltaan kovin vauhdikas ja menevä hesalainen ja mä tykkäisin sellaisesta joka viihtyisi täällä maalla ja olisi rauhallinen kotona viihtyvä, kattellaan mitä tapahtuu.
Mulla on myös pari kissakaveria. Rölli-kollin kans ollan
hyviä kavereita, mutta Ruusu-kisua näen harvoin kun se
asustaa talon yläkerrassa sisäkissana. Ruusu on Röllikollin vaimo.

Romanttinen hetki nuotiolla.
Oltiin myös Tuurissa sellaisilla cuvac-säpinöillä jotka
joku Visa Marttila järjestää ja siä oli hieno iso kota jossa
vietettiin aikaa ja si saatiin mamin kanssa nukkua kivassa aittarakennuksessa. Oli oikein kiva viikonloppu,
ku siä sai olla koko ajan vapaanakin ja tutustuin komiaan Veikko-nimiseen pyrrepoikaan. Oltiin kokolailla samanikäisiä ja meillä synkkasi tosi hyvin. Mami kiusoittelikin, että taitaa ihan teiniromanssi kehkeytyä. Harmittavasti Veikko asuu aikas kaukana meistä ja nuo
kaukosuhteet on aikas haastavia…

Ensimmäiset hetket uudessa kodissa.
Vaikka en ole vielä työikäinen, olen jo harjoitellut tulevaa ammattiani. Minusta tulee isona hyvä vahtikoira. Mami sanookin, että minulla on luontaiset kyvyt siihen. Mami on luvannut viedä minua näytelmiin
aina silloin tällöin ja toivottavasti tulen tutustumaan
komeisiin cuvac-poikiin ja tyttöisiinkin. Cuvac-säpinöhin todennäköisesti osallistumme ensi vuonna, joten jospa siellä tavattaisiin! Toivotan kaikkea hyvää
kaikille cuvaceille omistajineen!

Minusta tulee isona hyvä vahtikoira.
Minulla on luontaiset kyvyt siihen.
Majka

Terveisin Majka
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Olen Majkan ’mami’, Anita Backlund ja asumme täällä
maaseudun rauhassa Kurussa. Majka on ensimmäinen
laumanvartijarotuinen koira minulla. Vuosia olin katsellut ’isoja valkoisia’ koiranäyttelyissä ja ajatellut, että
jospa tuollaisen joku päivä saisin. Se päivä koitti lopulta
tänä vuonna, kun Hämeenkyröön syntyi pentue jossa
oli kolme tyttöä. (Kalliovaaran).

Mami tutkii heiluvatko hampaat.
Olemme kulkeneet paljon erilaisissa paikoissa joissa on
ollut paljon ihmisiä ja erilaisia koiria, koskaan ei ole ollut
mitään ongelmia, Majka tulee kaikkien kanssa juttuun.
Tottista ollaan harjoiteltu omalla pihalla ja Majka on ollut innokas oppimaan, tässä on auttanut kunnon motivointi, eli kehut (runsaat) + justonakit!

Majka ja bestis Essi-wipu.

Kaikenlaisia kommentteja sain kuulla ennen Majkan tuloa, mm. että sellaisen hirmun meinaat ottaa, kuinka
tulet sen kanssa toimeen ja että nehän käyvät omistajienkin päälle! Suljin korvat moisilta puheilta ja hetkeäkään en epäröinyt rodun valintaa. Eipä ole tarvinnut katua, - ja monet epäilijät ovat sittemmin muuttaneet käsitystään, tutustuttuaan Majkaan & rotuun tarkemmin.
Cuvac on mielestäni hieno rotu ja minusta yllättävän
helppo moneen muuhun rotuun nähden (harrastanut
koiria 40 vuotta, erirotuisia). Majka on ainakin herättänyt täällä Kurussa valtaisasti huomiota kauneudellaan
ja luonteellaan. Kärsivällisyydellä, hyvällä, oikeudenmukaisuudella ja innostavalla kohtelulla saa ihmeitä aikaan!

Pentujen ollessa 4 viikon ikäisiä kävin ne katsastamassa
ja kun istahdin olohuoneen lattialle, pentueen pienin
tyttö kapusi heti syliini. Tuli tunne, että tämä se taitaa
olla… oli niin nättikin!
Majka muutti meille 7 viikon ikäisenä ja sopeutui heti
uuteen kotiinsa, - jossa sitä odottivat 5 wipukkaa, 2 kissaa ja ’mummo’. Wipukat olivat aivan innoissaan uudesta tulokkaasta ja vanhat wipumummot ottivat asiakseen kasvattaa Majkasta tottelevaisen, avoimen ja iloisen luonteen omaavan pennun.

Cuvac-terveisin Anita ja Majka

Suljin korvat moisilta puheilta ja hetkeäkään en epäröinyt rodun valintaa.
Anita Backlund
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PELASTUSKOIRATOIMINTAA
Seija Juselius
Cuvaceilla oli 90-luvulla haettu PK-oikeudet, mutta koska koetuloksia ei ollut kymmeneen vuoteen,
niin Suomen Palveluskoiraliitolta tuli yhdistykselle kirje vuonna 2006 että oikeudet on poistettu,
joten cuvaceilla ei ole oikeutta osallistua palvelukoirakokeisiin. Sen sijaan pelastuskoiratoimintaan
voi jokainen osallistua, ja toimintaa löytyy jokaiselta paikkakunnalta. Suomen Pelastuskoiraliitto ry
(SPeKL) on pelastusalan vapaaehtoisjärjestö, joka toimii pelastuskoiratoimintaa harrastavien yhdistysten keskusjärjestönä. Pelastuskoiraliitto kehittää pelastuskoiratyötä yhdessä poliisin, palo- ja
pelastusviranomaisten sekä muiden pelastusalan järjestöjen kanssa. Pelastuskoiraliitto on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) ja Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) aktiivinen jäsen. Ks. lisätietoja www.pelastuskoiraliitto.fi ja www.vapepa.fi

Pelastustoiminnassa pääsee koiratkin veneilemään muutenkin kuin vain huvin vuoksi. (Minna Lehesniemi)

joita, pelastuskoiraryhmiä, SPR:n ryhmiä jne., Vapepaan kuuluu 52 järjestöä!) ja etsinnät tapahtuvat täysin viranomaisen alaisuudessa.

PELASTUSKOIRA
Pelastuskoiralla tarkoitetaan kadonneiden ihmisten etsintään, viranomaisten avuksi, koulutettua ja tarkastettua koiraa, joka kutsutaan tarvittaessa avustamaan etsinnässä. Käytännön etsintätehtävät voivat sisältää
muun muassa metsään eksyneen etsintää ja poikkeusoloissa ihmisten etsintää sortuneista rakennuksista. Viranomainen kutsuu tarvittaessa avukseen etsintöihin
lähialueille toimivia yhdistyksiä (suunnistajia, autoili-

Etsinnöissä pelastuskoira on erinomainen apu tarkan
hajuaistinsa, kestävyytensä ja ketteryytensä ansiosta.
Koira kykenee seuraamaan useita tunteja vanhoja jalanjälkiä, jotka eivät ole silmin nähtävissä. Etsintäkoirat
soveltuvat raunioille kokonsa ja ketteryytensä ansiosta
ja pääsevät nopeasti ahtaisiinkin paikkoihin. Ne myös
kykenevät havaitsemaan ja ilmaisemaan ihmisen tämän ollessa useita metrejä sortumien alla.
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MISSÄ KOULUTUS TAPAHTUU?

raryhmät ilmoittavat valmiustasonsa pelastusviranomaisille, jotka tarvittaessa hälyttävät ryhmät etsintöihin. Pelastuskoiraryhmäläiset osallistuvat usein etsintöihin myös ilman koiraa, kun henkilöä etsitään laajoilta
alueilta isoissa ryhmissä muiden vapepalaisten kanssa.

Pelastuskoirat koulutetaan paikallisissa palvelus- ja pelastuskoirayhdistyksissä. Koulutus sisältää hallittavuuden (tottelevaisuus ja ketteryys) lisäksi henkilöetsinnän
sekä maastossa että raunioilla ja jäljestämisen. Yhdistykset järjestävät erilaisia koulutus- ja harjoitustilaisuuksia joissa koulutetaan sekä koiraa että koiranohjaajaa etsintätehtäviin.

Koirien koulutustasoa on koko ajan ylläpidettävä ja kehitettävä ja sama koskeen ohjaajaa. Luotettava koirakko (pelastuskoira + ohjaaja) suoriutuu huomattavasti vaativammista etsinnöistä kuin koesuorituksissa
edellytetään.

MILLAINEN KOIRA JA OHJAAJA SOPII PELASTUSKOIRATOIMINTAAN?

MITEN MUKAAN TOIMINTAAN?
Pelastuskoiratoimintaa ei ole rajattu vain tietyn rotuisille koirille, mutta koiran on oltava rakenteeltaan terve
ja hyväkuntoinen. Pelastuskoiran tulee olla sekä ihmisille että toisille koirille ystävällinen ja luottavainen.
Sillä tulee olla erinomainen hajuaisti ja taipumus sen
käyttämiseen ohjaajan ohjauksessa.

Pelastuskoiratoimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä paikkakunnalla toimivaan pelastus- tai palveluskoirayhdistykseen. Yhdistykset järjestävät koulutustilaisuuksia sekä maastoissa että raunioilla.
Täyttääkseen hälytyskelpoisuuden mukaiset vaatimukset vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa Suomen Pelastuskoiraliiton alaisuudessa, täytyy koirakon (koira + ohjaaja) täyttää seuraavat ehdot: koiralla oltava loppukoe
suoritettuna joko haussa tai jäljessä. Ohjaajalle asetetut
vaatimukset ovat puolestaan: etsintäkurssi tai vastaavat tiedot, ensiapu 1 -kurssi tai vastaavat tiedot, viestintävälineiden käyttötaito ja suunnistustaito. Tämän lisäksi pelastuskoirakon pitää läpäistä käyttöönottotarkastus viranomaiskäyttöön. Lisätietoja koulutuksista ja
vaatimuksista osoitteesta www.pelastuskoiraliitto.fi

Pelastuskoiratoiminta asettaa vaatimuksia myös koiranohjaajalle. Ohjaajan tulee kouluttautua ja olla stressiä
ja hankalia olosuhteita pelkäämätön. Hänen tulee rehellisesti tiedostaa ja tunnustaa sekä omat että koiran
rajat toimittaessa vaativissa olosuhteissa.
Kun pelastuskoira on suorittanut määrätyn tasovaatimuksen mukaiset pelastuskoirakokeet, se voidaan nimittää paikalliseen pelastuskoiraryhmään. Pelastuskoi-

Minna ja Timo Lehesniemi ovat omilla koirillaan, sekä cuvaceilla että muun rotuisilla, harrastaneet PEKO:a, joten annetaanpa heidän kertoa kokemuksistaan lajin parissa:
Meillä jos jollain on kokemusta pekoilusta "vääränrotuisten" eli ei-palveluskoirarotuisten koirien kanssa:
toisella cuvaceja, toisella metsästysuran taakseen jättänyt Parson Russellin terrieri.

Harjoitusympäristöt vaihtelivat umpimetsistä rakennuksiin, raunioille ja merellekin. Viimemainitusta
ohessa kuvia, Suomen Merivartioston vieraina treenasimme Boistössä. Suomen vuodenaikojen vaihtelut, puhumattakaan säiden tuomista elementeistä, antoivat
mahdollisuudet suureen vaihtelevuuteen treenien
suunnittelussa. Jostain syystä hälytyksetkin tahtoivat
tulla surkeimpaan mahdolliseen säähän.

Tiedä sitten mistä johtui, mutta varsinaisia kokeita
emme suorittaneet, silti se ei tuohon maailmanaikaan
estäneet meitä treenaamasta ja olemasta mukana hälytysryhmässäkin.

Vanhan Valkoisen, eli Parsoni Flipin lähdettyä autuaammille luolametsästysmaille, ei minulle enää osunutkaan
koiraa, jonka työmoraali ja henkinen kantti olisi riittänyt
tuohon vaativaan ja hauskaan harrastukseen. Mutta
vaikka pekoilusta jouduinkin luopumaan, yksi treenikaveri säilyy läheisenä tähänkin päivään..

Opimme, että koiran (ja ohjaajan) koulutuksessa erittäin tärkeä sija on maalimiehellä, eli sillä henkilöllä, joka
on piilossa, etsittävänä. Koirat etenevät eri tavoin, eri
tahtiin, ja välillä voi tulla takapakkeja, joista ylitse pääsemisessä taitava maalimies on ensiarvoisen tärkeä.
Kaikkiaan hirveän hyvä tiimihenki, huumori, ja ongelmien ratkaisu yhdessä treeniporukan kanssa oli hauskaa ajanvietettä. Emmekä milloinkaan unohtaneet,
miksi tätä työtä teimme.

Minna
Edelliseen lisäisin cuvacin omistajan näkökulmasta sen,
että omien kokemusteni perusteella olen sitä mieltä,
että jäljestäminen on cuvaceille parhaiten sopiva laji.
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Jäljestäminen ei koskaan ole samanlaista toistoa vaan
jokainen jälki on oma pähkinä ratkaistavaksi. Haussa
toistoja (maalimiehen löytäminen ja ilmaisu) tulee paljon ja koiraa pitää pystyä palkitsemaan herkuilla tai
vaikka lempilelulla leikittämisellä niin, että vietti etsiä
pysyy koko ajan korkealla eli koiran pitää irrota nk. pistolle ohjaajan osoittamaan suuntaan uudestaan ja uudestaan.. No, cuvac kun kerran löytää (ja tietysti löytää!) ja saa palkintonsa, tuumaa homman olevan paketissa ja alkaa lompsia autolleen. MITÄ, pitäisikö tämä
tehdä uudestaan? Hae itte pallos, saatana...

Jäljellä yhden henkilön etsiminen voi kestää kauan
mutta perillä odottaakin sitten iso palkinto. Jäljestäminen on itsenäistä työskentelylä ja jäljellä edetään cuvacin määräämällä tahdilla eikä jäljestäessä höntyillä
edes-takaisin vaan cuvac itse määrä tahtinsa ja toimintapansa. Cuvac itse määrää.. kuulostaako tutulta,
cuvac-ihmiset?
Timo

Pelastustoiminnassakaan ei saa uuvuttaa itseään ja koiriaan kokonaan loppuun – mehuhetki tarvitaan!
(Taru Jakovesi).

Meidän Čuvač -LEHTITOIMIKUNTA TÄYDENTYY
Olen Taalikan Outi laumanvartijaharrastaja Ikaalisista.
Mieheni ja minun laumaani kuuluvat kolmen lapsen lisäksi kolme laumanvartijaa: Owczarek Podhalanski
Samppa viettää jo eläkepäiviään. Cuvac Milla (Kalliovaaran Ålga Princova) on 4 vuotias koiralauman johtajanarttu ja lauman pohjimmaisena on Pyreneittenkoira Veikko. Harrastamme koiriemme kanssa lähinnä
lenkkeilyä ja tokoilua sen verran, että koiramme ovat
yhteiskuntakelpoisia ja pystymme lenkkeilemään keskustan alueellakin.
Lehtitoimikuntaan minut sai innostettua Visa ja Seija.
Innolla tartun haasteeseen ja yritän yhdessä teidän lukijoiden kanssa tehdä tästä meille oiva lehti. Emme ole
kovin näyttelyinnokkaita, joten toivonkin että saisimme
tähän lehteen myös paljon muitakin juttuja, mitä rakkaiden koiriemme kanssa voi tehdä.

Jouluisin terveisin Outi
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ČUVAČ ČÄPINÄT 4
Outi Taalikka, juttu ● kuvat Jussi Brännbacka, Visa Marttila ja Outi Taalikka
Alun perin Slovakianpaimenkoirayhdistyksen kesäkokouksen huutokaupasta huudettu mökkiviikonloppu on muodostunut muutaman yhdistyksemme jäsenen kokoontumisesta lähes viralliseksi yhdistystapahtumaksi, jossa jo yhdistyksen hallituskin pitää kokouksiaan. Sen leppoisa
tunnelma nuotiokotineen ja yösaunoineen kokoaa väen koirineen aina uudelleen yhteen.
Ohessa Outin kuvaus viime čäpinöistä. Hän on osallistunut kaikkiin Tuurin kokoontumisiin.

Suuren kodan keskellä liekehtii nuotio. Se kutsuu kaikki nauttimaan čäpinöitten leppoisasta tunnelmasta. (JB)

Neljännet Čuvač čäpinät pidettiin Tuurissa Metsätila
Korpisessa elokuun lopulla. Perjantai-iltana tuli paikalle
hyvä joukko koira-aktiiveja. Paikalla oli niin konkareita
kuin ensikertalaisiakin. Koiria oli paikalla monesta rodusta, mutta oli siellä cuvacejakin. Perjantai-ilta kului
mukavasti kuulumisia vaihtaessa ja toisiimme tutustuessa. Sauna lämpeni koko yön ja viimeisten saunavuoro
taisi loppua aamu kuuden aikaan. Paistoimme kodan
lämmössä makkaraa ja nautiskelimme muutenkin
tuomiamme eväitä. Juttua riitti pitkälle yöhön kaikilla.

mun aikana oli tuuli noussut myrskylukemiin ja Korpisessa siirtelimme autoja turvaan jos puita kaatuu
päälle. Iltapäivän ohjelmassa piti olla verijälkiharjoitus,
mutta kovan tuulen vuoksi peruimme sen.

Lauantaina nautittuamme aamupalan, lähdimme ostosretkelle Tuuriin. Visa hommasi paikalle pikkubussin
ja sillä köröttelimme tuhlailemaan rahojamme kukin tavallaan. Ostosretken jälkeen kävimme syömässä pizzaa
vatsamme täyteen ja lähdimme takaisin Korpiseen. Aa-

Janne Riihonen, Keuruulainen maidontuottaja ja maremmano-abruzzeze –omistaja kertoi meille laumanvartijoiden tosikäytöstä maatilallaan. (Kuva: Facebook).
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Lauantaina väki lisääntyi entisestään ja paikalla oli osallistujia noin 25. Jutustelussa koirat olivat pääosassa ja
vähän sivuosassakin. Illalla meille kävi omista koiristaan
kertomassa Riihosen Janne. Jannella on kaksi Maremmano Abruzzese laumanvartijaa maitotilallaan töissä.
Janne kertoili mielenkiintoisia juttuja koiristaan, eivätkä
ne sitten loppujen lopuksi niin paljon eronneet meidän
omista koirista. Kaiken kaikkiaan oli mukavaa vertailla

koiria ja todeta että oma koira on aina omasta mielestä
paras.
Saimme iltapalaksi herkutella täytetyillä herkkusienillä
ja paistoimme muurinpohjalettuja ja nautimme niitä
hillon kanssa. Myös makkaraa paistui nuotiolla. Ilta kului joutuisasti osan porukasta saunoessa.

Čuvač-paraatimme Tuurin kauppakeskuksen sydämessä – Veljekset Keskisen hevosenkengän tuntumassa. Ja ostoskansa pysähtyi ihmettelemään. Tämä on sitä parasta čuvač-markkinointia. (OT)

Sunnuntaina lähdimme aamupalan jälkeen Tuurin keskustaan koiriemme kanssa. Oli hienon näköistä kun 7
cuvacia ja pari muun rotuista koiraa käveli Tuurin keskustassa. Ohikulkijoilla oli hämmästyneitä ja yllättyneitä ilmeitä Čuvač-paraatiamme seuratessaan. Osa pysähtyi kyselemään rodusta ja meidän koiristamme. Kävelyn jälkeen oli aika jäähyväisten ja lähteä kotimatkalle. Lupasin kuitenkin itselleni että viimeistään seuraavissa säpinöissä nähdään eli 10.–11.6.2017, jolloin
Tuurissa on myös Kennelliiton virallinen koiranäyttely.
On täällä vaan niin mukavaa ja mukavat ihmiset!
Myös koirilla on mukavaa. Tauoilla niillä on hyvät oltavat tilavissa aitauksissaan. (VM)

ČUVAČ ČÄPINÄT 5 = 10-11.6.2017
● ilmoittaudu myös samaan aikaan pidettävään Alavus KR -koiranäyttelyyn: www.kennelliitto.fi
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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.

Asta Pursiainen, juttu ja kuvat

Jos olisin oma koirani.
Haluaisitko elää tämmöistä elämää?
Ihminen on aina kotona.
Saan juoksennella vapaana kun taivaan lintu omalla reviirilläni, neljän koirakaverin kanssa.
Isäntä ottaa kickbike-lenkille mukaan, joko vetämään tai muuten vaa.
Joudun kokoajan ottamaan toiset huomioon ikäjärjestyksessä tapahtuvaan ruokailuun.
Joudun sietämään kissoja reviirilläni.
Meitä ei jätetä kotiin itkemään, päästään aina autoon mukaan, näkemään uusia maita ja mantuja.
Pääsen kouluttautumaan koirakoulussa näyttelyitä silmälläpitäen.
Saan nukkua isännän vieressä niin kauan, kunnes tulee kuuma, jolloin siirryn omalle pedille.
Ymmärtäväisten naapureiden takia saan haukkua joka ilta, iltahaukkumiseni.
Pääsen vaikka keskellä yötä tekemään vartiointikierroksen jos siltä tuntuu.
Käytiin yöllä ulkona tai ei, joka-aamuinen reviirintarkastuskierros on tehtävä silti - mahdollisista vieraista
hajuista tai jäljistä on oltava aina ajan tasalla.
Ruokaa saan jemmata pahanpäivänvaralle omiin piiloihin pitkin pihamaata, kaivaa kuoppia mielin määrin, kesäisin kuumuudelta suojaan.
Haluaisin elää tämmöistä elämää koiranani, mutta antaisin silti kynnet leikata helpommin.

Khan Von Der Stockacher Halde eli kavereitten kesken vaan ’Khan’ vieressä Jouko Pursiaisen.

Saan kaivaa kuoppia mielin määrin, kesäisin kuumuudelta suojaan 
Khan
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYKSEN ja sen jäsenten järjestämiä TAPAHTUMIA 2017

KASVATTAJAPÄIVÄ ● 11.2.2017
Lahti
 JTOta ja PEVISA sekä mahd. čuvačien luonnetta käsittelevä osuus
 Slovakianpaimenkoirayhdistyksen jalostustoimikunta
YSTÄVÄNPÄIVÄ ● 18.2.2017 klo 11
Porvoo
 koirien sosiaalistamista yhteisharjoituksissa, rallytokon alkeita, ruokailu
 Tervetuloa Haltiavuorelaiset ja muut cuvacharrastajat! ● Virve Mikkola
MATCHSHOW ● 20.5.2017
Alavus
 omat kehät: laumanvartijat, muut isot koirat, muut pienet koirat, pennut,
lapsi&koira, lapsi&lelu ● Slovakianpaimenkoirayhdistys

ČUVAČ ČÄPINÄT 5 ● 9-11.6.2017
Tuuri
 nuotiokeskusteluja, koira-aktiviteetteja, saunomista ● Visa Marttila
 virallista koiranäyttelyä ● Kennelliitto
YHDISTYKSEN KESÄPÄIVÄT ● 7-9.7.2017
Jaala
 yhdistyksen 40-vuotisjuhlaa, jäsenkokousta● Slovakianpaimenkoirayhdistys
 virallista koiranäyttelyä - SSKY Nastola

YHDISTYKSEN SYYSPÄIVÄT ● 7.10.2017
(mahd. Tampere)
 jalostustarkastusta, jäsenkokousta ● Slovakianpaimenkoirayhdistys
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JOULU ON NYT
Yhdistykseemme kuuluvien čuvač-kennelien ja jäsenten jouluisia tervehdyksiä:
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Nostaa Mister reippaasti kuusenjuurella jalkaa.
Tähän kun merkin laitan, tietävät tytötkin
Joulunviettoon alamme kohta, on silloin pöydällä kinkkua ja lohta.
Riisipuurosta syljen kyllä mantelin pihalle,
tuostahan menee ihan kananlihalle.
Hei Cuvacit!
Antakaa Joulupukin pihaanne rauhassa tulla.
On punaista palasta suussa jo mulla.
Tosin piparia tässä vaan mutustelen,
ja hassuja teille jutustelen.
Joulunhymyä toivottaa
Kennel Italon väki Missi Roku ja Tosca

Ikuisen joulun, jos tahdot löytää,
sydämes avaa ja kohtaat vartijan.
Et löydä kultaa, et juhlapöytää,
löydät vain seimen ja navetan koruttoman.
Hyvää Joulua & Rauhallista Uutta Vuotta!
Toivottaa: Team Snowhite Cowboys
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Pipareita, pöperöitä, iloisia nassuja ja täysiä massuja, Joulumieltä aitoa
ja ymmärtämisen taitoa, iloisia retkiä ja lämpöisiä hetkiä!
Hyvää Joulua kaikille Cuvaclaisille!
T. Anita ja Majka

HYVÄÄ JOULUA!
Kennel Tuuriäijän,
Karigasniemi, Lappi
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SLOVAKIANPAIMENKOIRAYHDISTYS
TOIVOTTAA
JÄSENILLE JA YHTEISTYÖTAHOILLE:
RAUHALLISTA JOULUA
&
VAUHDIKASTA UUTTA VUOTTA 2017!

36

