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Iloista pääsiäistä ja kevään odotusta!
Kevätpäivät ja
sääntömääräinen kevätkokous
Kevätpäivät järjestetään 7.-8.5. Oikarin tilalla Uuraisilla
(25km Jyväskylästä). Osallistumishinnat jäseniltä la-su
30€/hlö tai pe-su 45€/hlö sisältäen ateriat ja majoituksen. Ei jäseniltä hinta on la-su 60€/hlö ja pe-su 75€/hlö.
Tiedossa on mukavaa cottonimaista ohjelmaa ja yhdessäoloa. Ohjelma tarkentuu myöhemmin ja lähetämme
maaliskuun loppuun mennessä kutsun. Varatkaa ajankohta jo kalentereihinne!
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään
kevätpäivien yhteydessä lauantaina 7.5 klo 16-18.30.
Kokoukseen voi osallistua myös Skype-yhteydellä (tästä
lisätietoja kokouskutsussa). Mikäli jäsen haluaa saada
jonkun asian kevätkokouksen käsiteltäväksi, tulee se
ilmoittaa sihteerille kirjallisesti 10.4 mennessä.
Yhteystiedot:
sihteeri.coton@toydogs.net tai
Suomen Coton de Tuléar ry
c/o Päivi Toivola
Rakuunatie 15 a 1
01700 Vantaa
Kokouskutsu lähetetään liitteineen 23.4 mennessä.
Kevätkokouksen asialistalle tulee käsiteltäväksi urosten
jälkeläismäärän rajoittaminen, mistä tehtiin yhdistyksen
syyskokouksessa 2015 yksimielinen päätös. Päätöksen
mukaan jalostustoimikunnan on valmisteltava uusi PEVISA-ehdotus seuraavalta pohjalta: "Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 80 pentua,
joista alle 6-vuotiaana enintään 40 pentua. Viimeinen
rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan."

Muistathan maksaa vuoden 2016
jäsenmaksun ja kasvattajamainoksen!
Maksutiedot:
Tilinumero: FI33 1492 3000 1112 83
Saaja: Suomen Coton de Tuléar ry
Summa: Varsinainen jäsen 28e/vuosi, perhejäsen 10e/vuosi, ulkomailla asuva jäsen 38e/vuosi
Viitenumerona toimii jäsennumero, jonka löydät
lehden takakannesta tai jäsensihteeriltä
jasensihteeri.coton@toydogs.net
Kasvattajamainokset samalle tilille, viestikenttään kasvattajanimi. Kasvattajamainos on
vuonna 2016 15€.
Jos et halua olla yhdistyksen jäsen vuonna 2016
ilmoitathan siitä jäsensihteerille, jotta hän säästyy turhalta paperityöltä. 
jasensihteeri.coton@toydogs.net
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Älä anna kevätsateen yllättää!
Valkoisen sateenvarjon yhdessä paneelissa painatus
Coton de Tuléar. Voidaan käyttää myös aurinkovarjona. Mukana suojapussi.
Mitat:
- Pituus suljettuna on 30 cm
- Halkaisija avattuna 94 cm
- Paino 325 g

Hinta 20€ + postikulut
http://cotonshop.mycashflow.fi/

Hannes Lohen tutkimusryhmällä on käynnissä
käyttäytymistutkimus, johon tarvitaan kaikkien cottoneiden panosta rotumme terveyden
ja luonteen edistämiseksi ja säilyttämiseksi!

Jalostustoimikunta pyytää jäsenistöltä palautetta sekä toiveita ja ideoita toimintansa
kehittämiseksi!
Jalostustoimikunnan tehtävä on edistää rotumme jalostusta sekä toimia hyvässä yhteistyössä
kasvattajien ja koirien omistajien kanssa tunnistaen ja tutkien rodussamme olevia terveys- ja
jalostustilannetta. Jalostustoimikunnan tehtäviin
pääsee tutustumaan tarkemmin
http://cotondetulear.fi/jalostustoimikunta/
Toivomme jäseniltä ajatuksia miten avointa tiedonvälitystä voidaan parantaa ja saada palvelemaan rodun etua (esim. tutkimustulokset ja terveystiedot). Palautetta ja ideoita toivotaan osoitteeseen jalostustoimikunta.coton@toydogs.net

”Käyttäytymiseen, kuten muihinkin ominaisuuksiin
vaikuttaa ympäristö, geeniperimä sekä näiden yhteisvaikutus. Geenien vaikutus ihmisen käyttäytymiseen ja persoonallisuuteen on merkittävä, arviolta 30-50 prosenttia ja koiralla luku on todennäköisesti samaa luokkaa. Käyttäytymiseen tai käytöshäiriöihin liittyvä geneettinen tutkimus on lisääntynyt nopeasti.”
Täytäthän tutkimuskyselyn omasta koirastasi:
http://www.koirangeenit.fi/projektit/tutkimusproje
ktit/kayttaytymistutkimukset/
Samalla sivulla myös lisätietoja tutkimuksesta.
Kyselyn täyttämiseen menee vain hetki, mutta on
erittäin tärkeä rodullemme. Cottonin iloinen ja
avoin luonne on varmasti meille jokaiselle asia jonka haluamme säilyttää!
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Jalostustoimikunta tiedottaa:

Paikallisryhmissä tapahtuu:

Cotoneiden ulkomuodon jalostustarkastuksen
ihannetulokset ovat valmiit, ja ne on lähetetty
eteenpäin SKKY:lle ja Kennelliittoon. Ihannetuloksia määrittämässä oli ryhmä, johon kuuluivat
Teija Frondén, Charlotta Karlsson, Minna Hietamäki sekä Marja Talvitie. Lämmin kiitos kaikille ison työn tehneille!

Yhdistys on järjestämässä Match Show tapahtumia
usealla paikkakunnalla ympäri Suomen kevään ja
kesän aikana. Match Show on kaikille avoin leikkimielinen näyttelytapahtuma. Tarvitsemme tapahtumiin talkooväkeä makkaranpaistajista tuomareihin.
Tehtäviä on siis laidasta laitaan ja auttaa voi myös
vaikka ei pääsisi osallistumaan tapahtumaan esim.
palkintoja ja ruusukkeita valmistelemalla jne. Kaikki
apu on tervetullutta ja samalla on mukava tutustua
toisiin cottonisteihin.

Kennelliiton virallista jalostustarkastusta varten
rotujärjestön tai sen alaisen yhdistyksen tehtävänä on määritellä, mitkä ominaisuudet niin
käyttäytymisessä kuin ulkomuodossakin ovat
rodulle jalostuksen kannalta katsottuna ihanteellisia, hyväksyttäviä ja epätoivottavia/eihyväksyttäviä. Hyväksyttävä tarkoittaa, että
vaikka tulos ei olisikaan aivan ihanteellinen, on
se vielä kokonaisuuteen suhteutettuna jalostuskoiralle kelvollinen, eikä sen perusteella ole
syytä karsia koiraa pois jalostuksesta. Ihannetulokset tulevat näkyviin yhdistyksen ”Jalostustarkastus” -sivulle kevään aikana
(http://cotondetulear.fi/jalostus/jalostustarkast
us/).
Jalostusuroslistan vaatimuksia muutettiin
helmikuussa. Muutoksen jälkeen listalle onkin
saatu jo viisi uutta urosta. Lisää hyviä uroksia
tarvitaan edelleen, jotta rodun jalostuspohja
laajenee.
http://cotondetulear.fi/jalostusurokset/
Jalostustoimikunta toivoo saavansa cottoneiden MDD-passit käyttöönsä. JTK tutkii MDDpasseista koiran rakennetta koskevista geeneistä kahta: Koiran paino (insuliinin kaltainen kasvutekijä 1, IGF1-geenin variantti) ja Pienikokoisuus (insuliinin kaltainen kasvutekijä 1 reseptori, IGF1R-geeni). Lisätietoja saa Mirkka Ilveskoskelta kennel.ilveskosken@gmail.com.

Tällä hetkellä yhdistyksen Match Show työryhmässä
puuhaillaan mätsäreitä Varsinais-Suomeen, pääkaupunkiseudulle, Jyväskylään ja Kuopioon. Talkooväkeä
kuulutellaan ainakin alueiden paikallisryhmissä ja
yhdistyksen sivuilla Facebookissa.
Lisätietoja sihteeri Päiviltä sihteeri.coton@toydogs.net

