
Hyvä unkarinvinttikoiran omistaja! 

 

Olette saattanutkin jo lukea kotisivuiltamme tai mikäli olet yhdistyksemme jäsen, jäsenkirjeestä, 

Suomen Unkarinvinttikoirat ry:n DLA-monimuotoisuuskartoitushankkeesta. Mikäli ette vielä ole, 

käyttehän lukemassa lisätietoja yhdistyksen kotisivuilta, ”DLA-hanke” välilehdeltä, osoitteesta 

http://www.unkarinvinttikoirat.com/dla-hanke/. 

 

Kotisivuilla on tarkemmin kerrottu esimerkiksi siitä millä perusteella koirat on valittu hankkeeseen. 

Erisukuisuuden lisäksi, valintaan vaikuttaa Suomessa syntyneiden pentueiden osalta, koirien 

maantieteellinen sijainti eli asuinpaikkakunta suhteessa läheisiin eläinlääkäriasemiin, joiden kanssa 

yhdistys pyrkii tekemään hankkeen osalta yhteistyötä. 

 

Yhdistyksen hallitus on valinnut koiranne 

 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

 

mukaan kartoitukseen. 

 

Erillisenä liitteenä on lista, jossa näkyy kaikki hankkeeseen valitut koirat. 

 

Tarkoitus olisi saada järjestettyä jokaisesta kartoitukseen valitusta koirasta yhdistyksen kustantama 

näyte poskisoluharjalla, joko teidän lähellä sijaitsevalla tai muuten sopivalla eläinlääkäriasemalla. 

Näyte otetaan eläinlääkäriasemalla, jotta koiran tunnistusmerkintätiedot voidaan tarkastaa käynnin 

yhteydessä ja henkilökunta saa otettua näytteen sen vaatimalla puhtaustasolla. 

 

Hanke on nyt vaiheessa, jossa ensin kartoitetaan, kuinka suuri osa listalla olevista koirista saadaan 

mukaan hankkeeseen, sekä mitkä eläinlääkäriasemat näiden perusteella olisivat sopivimmat. Tämän 

jälkeen yhdistys tarkentaa käytettävissä olevia eläinlääkäriasemia, sekä ajankohtaa jolloin näytteet 

käydään antamassa. 

 

Kaikki näytteet tullaan lähettämään laboratorioon keskitetysti yhtenä pakettina, yhdistyksen 

toimesta ja myös tulokset tulevat keskitetysti ensin yhdistykselle, jonka jälkeen tulokset lähetetään 

myös koirien omistajille sekä julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla. Kartoituksen tulosten 

yhteenvetoa on tarkoitus hyödyntää myös mm. rodun Jalostuksen Tavoiteohjelman tekemiseen. 

 

Tällä hetkellä yhdistys on saanut kerättyä hankkeeseen rahaa siten, että testin hinta hallituksen 

valitsemille koirille on 15€/koira, sekä lisäksi matkakulut koiran omistajan kodin ja 

näytteenottopaikan välillä. 

 

Kerrothan meille 15.2.2017 mennessä, mikäli voisit sitoutua hankkeeseen edellä mainituilla 

ehdoilla, sekä mikä eläinlääkäriasema olisi teille kätevin näytteen antamista varten. Tiedon 

osallistumisesta, teille sopivan eläinlääkäriaseman tiedot ja mahdolliset kysymykset voitte lähettää 

osoitteeseen sun.sihteeri@gmail.com / Anne Naukkarinen 

 

Mikäli vastauksenne osallistumiseen on kielteinen, voisitteko harkita osallistumista, mikäli testaus 

olisi kokonaan ilmainen ja joutuisitte kustantamaan vain matkakulut näytteenottopaikan ja kodin 

välillä?  

 

Mikäli ette halua osallistua lainkaan hankkeeseen, kuulisimme mielellämme perustelut 

päätöksellenne. On erittäin tärkeätä, että muistatte lähettää meille myös kielteisen vastauksen 

osallistumisesta, jotta emme suotta odota vastausta tahoilta jotka eivät hankkeeseen halua osallistua. 

 

http://www.unkarinvinttikoirat.com/dla-hanke/
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Hankkeeseen on mahdollista ilmoittaa myös unkarinvinttikoiria, joita ei ole valittu hallituksen 

toimesta testattavaksi. Näille koirille testin hinta on 45€/koira + näytteenottomaksu 

eläinlääkäriasemalla + näytteen lähetyskustannukset yhdistyksen yhteyshenkilölle. 

Mahdollisuuksien mukaan, yhdistys toki pyrkii neuvottelemaan myös näiden näytteiden ottamiset 

veloituksetta yhteistyökumppaneiksi valituilla eläinlääkäriasemilla, mutta tätä emme vielä 

varmuudella uskalla luvata.  Myös näiden koirien näytteet lähetetään laboratorioon samassa 

paketissa muiden näytteiden kanssa yhdistyksen toimesta ja testitulokset tulevat samalla tavalla 

yhdistyksen sekä omistajien käyttöön, kuten hankkeeseen valittujen koirienkin. 

 

Tämä hanke on rotumme kannalta erittäin tärkeä ja toivomme kovasti, että kaikki lähtisivät 

hankkeeseen mukaan! Ja älkää epäröikö olla meihin yhteydessä, mikäli teillä on mitä tahansa 

kysyttävää hankkeeseen liittyen.  

 

Jo etukäteen yhteistyöstänne kiittäen. 

Suomen Unkarinvinttikoirat ry, hallitus 

 


