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MEDIUM-koirat ovat eloisia, aktiivisia ja kestäviä, 
joten niiden vastustuskyky on usein koetuksella. 
Pitkät kävelylenkit, metsästäminen ja leikkimi-
nen vaativat paljon ravinnolta. MEDIUM Health 
Nutrition -ruokavaliot edistävät elimistön vastus-
tuskykyä ja koiran terveydentilaa.

MEDIUM Sensible auttaa keskikokoisen koiran 
ruuansulatusta, sillä riisi on ruuan ainoa tärk-
kelyksen lähde. Omega-3-rasvahapot hyödyttävät 
koko ruuansulatusjärjestelmää. Kuidut säännöllis-
tävät suoliston toimintaa.

Aktiiviselle ja   
    vahvaluonteiselle 
energia-
 pakkaukselle

Sensible
MEDIUM

 K
uv

a:
 L

ab
at

.

RC_Medium_Sensible_A4.indd   1 26.6.2009   15:54:19

LÄHE T TÄ JÄ:
SUOMEN SALUKIKERHO RY
Tuire  K antoluoto
Luhdinsola  10 A
01660 VANTAA

M

SALUKI

Saluki
2/2009

2/2009
saluki

S aluk ikerhon
Er ik o isnäytte ly

Sa luk i  Show
R ata-  ja  veteraanimestaruus



2 SALUKI SALUKI 1 

Riina Kullas | Kirman Vahid

Puheenjohtajan ter veiset  2
Toimituksen tapet i l la  4
Chairman’s  Greet ings  4
Jäsensihteer in  ter veiset  5
Saluk ikummit  6
Uusi  tuont i :  Ruweis  Haytham 6
Koiran herpesvirus  8
Ark iston helmiä  -  Sa luk i  on sa luk i  10
Meidän remmi 11
Kongress ik aronk k a 12
Koirayr i t tä jä luettelo  18
Saluk ik alenter i  vuodel le  2010 18
Saluk ikerhon er ikoisnäyttely  6 .6 .2009 19
Saluk i  Show 7.6 .2009 25
Tuomar ikommentt i :  Rober to Forsoni  34
Tuomar ikommentt i :  Maike DeHaney 35
SSaK :n rata-  ja  veteraanimestaruus  2009 36
Näyttelyar vostelut  vuodelta  2008  37
Saluk ikerhon pik kujoulukutsu 37
Saluk ik alenter i  vuodel le  2010 37
Uudet  val iot  38
Näyttelytulokset  40
R atajuoksutulokset  42
Maastojuoksutulokset  43
Agi l i t yk ier topalk innot  2008 46
Pentueuutiset  47
Hal l i tuksessa  päätett yä  48
Toimintaker tomus 2008 49
Sy yskokouskutsu 50
Kevätkokous 2009 51
Jalostustoimikunnan ehdotus  51
Tulo -  ja  menoar vioehdotus  2009 52

SISÄLTÖ

Elisa Kohtamäki

Lehdessä julkaistut kuvatekstittömät täytekuvat, joissa ei ole mainittu 
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040 594 7034
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SIHTEERI - secretary
Riitu Turtinen
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JÄSENET - members
hallitus@saluki.fi

Ritva Latva-Rasku
Kylliäisentie 12
21620 Kuusisto

050 5212152

Pauliina Perheenmies
Tenkkiilintie 100
49420 Hamina
040 5088767

Sanna Puurila
Kulorastaantie 1 K 90

01450 Vantaa
050 5453 555

Jukka Miinalainen
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03300 Otalampi
044 298 2030
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membership secretary

Tuire Kantoluoto
Luhdinsola 10 A

01660 Vantaa
09 854 7143 

050 377 4830
jasensihteeri@saluki.fi

RAHASTONHOITAJA      
  treasurer

Ulla-Maija Liekso
Petter Wetterintie 3 C 63

00810 Helsinki
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rahastonhoitaja@saluki.fi

KIRJANPITÄJÄ
Jukka Miinalainen

LEHTITOIMIKUNTA: 
lehti@saluki.fi 

ks. sisällysluettelon alla

WWW.SALUKI.FI: 
web@saluki.fi

JUOKSUTOIMIKUNTA: 
juoksutoimikunta@saluki.fi

NÄYTTELYTOIMIKUNTA: 
nayttelyt@saluki.fi

PISTELASKENTA:
Näyttelyt: 

Sanja Ekblad
044 367 6904

Rata- ja maastojuoksut:
Jari Latva-Rasku

jari.latva-rasku@kolumbus.fi

JALOSTUSTOIMIKUNTA: 
jalostustoimikunta@saluki.fi

PENTUVÄLITYS: 
Jaana Moisander

Liusketie 16 B
01700 Vantaa

09 896 169
pentuvalitys@saluki.fi
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JÄSENASIAT - MEMBERSHIP

JÄSENMAKSUT 2009
Pääjäsen 23 €.

Liittymismaksu 5 €.
Perhejäsen 2 €.

Ainaisjäsenyys 230 €.
SSaK:n jäsenmaksu sisältää SVKL:n jäsenyy-

den ilman Vinttikoira-lehteä, joka on tilattava 
erikseen SVKL:lta.

PANKKIYHTEYS
Nordea 142550-41594

VIITE
Jäsennumerosi lehden osoitetarrasta.

FOREIGN MEMBERS
Membership fee 30 €.

Joining fee 10 €.
IBAN: FI2014255000041594

BIC:NDEAFIHH 

CONTACT PERSON
Virpi Kokkonen

puheenjohtaja@saluki.fi

JÄSENSIHTEERI
Tuire Kantoluoto

jasensihteeri@saluki.fi

OSOITTEENMUUTOKSET KIRJALLISESTI (SÄHKÖPOSTI TAI KIRJE) JÄSENSIHTEERILLE.
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MATERIAALI JA TIEDUSTELUT: lehti@saluki.fi

JULKAISIJA: Suomen Salukikerho ry
PÄÄTOIMITTAJA: Tuulia Huhtala
ULKOASU & TAITTO: Hanna Wasara (p. 041 545 
6455) & Heli Perkkiö (p. 041 436 4072) 
PAINOS: 450 kpl 
PAINO: Redfina Oy
PANKKIYHTEYS: 142550-41594  
PANKKIVIITE: 4747.
ILMOITUKSET: Ilmoitukset toimitetaan maksu-
kuitin/maksutietojen kera sähköisesti osoittee-
seen lehti@saluki.fi. 
JÄSENILLE MAKSUTTA: astutukset, pentueet, 
kasvattajajäsenten yhteystiedot ja jäsenten 
omistamien uusien valioiden kuvat (Suomen 
muotovaliot, Suomen käyttövaliot ja kansainvä-
liset valiot).
KOIRA- JA KASVATTAJAILMOITUKSET :
1/1 sivu: 50 € jäsenille / 100 € ei-jäsenille.
(297 x 210 mm + leikkausvarat 5 mm)
1/2 sivu: 30 € jäsenille / 60 € ei-jäsenille. 
(148,5 x 205 mm + leikkausvarat 5 mm)
Taka- tai etusisäkansi: 70 € jäsenille / 140 € ei-
jäsenille, sovittava aina etukäteen
FOREIGN ADS:
1/1 page: 50 € members / 100 € non-members.
1/2 page: 30 € members / 60 € non-members.
inside front cover / inside back cover: 70 € 
members / 140 € non-members, must always 
reserve beforehands.
PIKKUILMOITUS KOIRAYRITTÄJÄLUETTELOON:
50 x 90 mm vaakailmoitus 16 € jäsenille / 20 € 
ei-jäsenille.
Vuosihinta (ilm. numeroissa 1,2 & 4) 45 € / 55 €. 
MUUT YRITTÄJIEN ILMOITUKSET: 
Tiedustele hintoja: lehti@saluki.fi
TOIMITUKSELLINEN MATERIAALI:  
lehti@saluki.fi.
Tekstit toimitetaan sähköisesti .txt- tai .doc(x)-
tiedostoina. Muista väliotsikot. Lisää mahdolliset 
kuvatekstit jutun loppuun. Toimituksella on 
oikeus muokata ja lyhentää tekstejä. 
Kuvat lähetetään sähköisesti värillisinä .jpg-
tiedostoina. Resoluutio 300 dpi. Tuloskuvien 
fyysinen koko vähintään 15 x 15 cm. Muut ku-
vat mieluiten alkuperäisessä koossa. Kuvat tulee 
tallentaa käyttäen ainoastaan pieniä kirjaimia 
(ei skandeja) alaviivaa (_) ja numeroita. Ilmoita 
valokuvaajan nimi, se mainitaan kuvan yhtey-
dessä.  Muista pyytää julkaisulupa kuvaajalta, 
kuvassa esiintyviltä ihmisiltä sekä kuvassa esiin-
tyvien koirien omistajilta. Paperikuvat: Lähetä 
skannattavaksi: Hanna Wasara, Peukaloisentie 8 
H 53, 00820 Helsinki. Vain palautusosoitteella,  
-postimerkillä ja -kuorella varustetut paperiku-
vat palautetaan.

LEHDESSÄ JULKAISTUJA ARTIKKELEITA EI SAA 
KOPIOIDA ILMAN TOIMITUKSEN JA KIRJOIT-
TAJIEN LUPAA.

DEADLINES:
Kevät/Spring: 1.3.  (print ready ads: 10.3.)
Syys/Autumn: 1.7. (print ready ads: 10.7.)
Joulu/Christmas:: 1.11. (print ready ads: 10.11.)
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AL-YASAMIN
Marjo Aittokari

Sudentie 18, 13600 Hämeenlinna
Puh: (03) 682 2450, 040 546 8766

e-mail: aittokari@gmail.com
http://www.al-yasamin.fi/

AZIZ
Stina Jalkanen

Venekoskent. 415 A, 41530 Veneranta
Puh: (014) 848 543

e-mail: stina.jalkanen@pp.inet.fi
http://www.aziz-kennel.fi/

AL-DAHAB
Minea Collan

Rajakatu 5 A 4, 70600 Kuopio
Puh: 044 367 5339

e-mail: collan@hytti.uku.fi
http://www.nikisolo.com/minea/minea_collan.index.htm

DESIERTO BELLEZA
Tiina-Ira Huttunen

Dynamiittitie 9, 10900 Hanko
Puh: 040 521 0333

e-mail: tiina-ira.huttunen@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/surf/desiertobelleza/

DYANITOS
Inga-Lill Sjöman

Brobackv. 42, 65520 Helsingby
Puh: 0400 305 382

e-mail: dyanitos@netikka.fi
http://personal.inet.fi/koti/dyanitos/

DYYNIEN
Susanna Valli & Ilkka Niemelä

Yhdyskunnantie 70 E 13, 00680 Helsinki
Puh: (09) 724 0374

e-mail: dyynien@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/dyynien/

EIRECOGTEIL’S
Jaana Reiman

Vähäntuvantie 2 A 1, 00390 Helsinki
Puh: 040 752 3043

e-mail: eirecogteils@gmail.com
http://www.freewebs.com/eirecogteils/index.htm

EL HAMRAH
Pirjo Grönfors

Matarinkuja 14, 01400 Vantaa
Puh: (09) 8745 803

e-mail: el.hamrah@saunalahti.fi
http://www.elhamrah.com/

GLEIZZ
Irina Viljas

32100 Ypäjä
Puh: 040 556 5707

e-mail: gleizz@jippii.fi
http://www.geocities.com/kennelgleizz/

HADAYAN
Susanna Mäkelä

Piennartie 6, 16900 Lammi
Tel: 044 508 3168

e-mail: s.makela@gmail.com
http://koti.armas.fi/~smakela/

KHAIREDDIN
Mirja-Leena Lassila

Äimäläntie 217, 37600 Valkeakoski
Puh: 040 581 6009

e-mail: mlassila@mbnet.fi
http://www.khaireddin.com/

KIITURIN
Tarja Seppänen

Kytäjäntie, 03790 Vihtijärvi
Puh: (019) 445 179, 040 742 0538
e-mail: tarja.seppanen@pp1.inet.fi

http://www.kiiturinkennel.fi/

KIRMAN
Hilkka Nousiainen

Porvoontie 27, 07150 Laukkoski
Tel: (019) 664 9141

e-mail: hilkka.a.nousiainen@gmail.com
http://www.kirman.fi/

KURIIRIN
Hannu Haapala

Kiviojantie 76, 03300 Otalampi
Puh: 050 523 1235

e-mail: hhaapala@jippii.fi
http://www.kolumbus.fi/kuriirin/

LARELINAN
Laura Elina Pasanen

Rinnekuja 5 A 1, 39500 Ikaalinen
Puh: 040 517 5292

e-mail: larelinan@luukku.com
http://personal.inet.fi/koti/larelinan/

MU’AZZAZ
Anniina Mäklin

Pitkäläntie 10 as 1, 31310 Mustiala (Tammela)
Puh: 050 380 3537 tai 050 395 2059

e-mail: anniina.maklin@muazzaz.com
http://www.muazzaz.com/

NON SERVIAM
Heidi Lappalainen & Sanja Kuusela

Äimäläntie 741, 36640 Iltasmäki
Puh: 040 721 2994/Heidi, 0400 868 940/Sanja

e-mail: hyde@animadivina.com, pit_ko@yahoo.com
http://www.animadivina.com/nonserviam/

QASHANI
Micaela Lehtonen

Metsäkulmantie 27, 14770 Eteläinen
Puh: 041 483 2630

e-mail: qashani@gmail.com
http://www.qashani.com/

RUDAN
Kirsi Hyvärinen

Puh: 040 591 6297
e-mail: kirsi.hyvarinen@pp1.inet.fi

http://www.rudankennel.com/

TAZILLAH
Satu Hyvärinen

Linnanpellontie 150, 04130 Sipoo
Puh: 0400 457 967

e-mail: saluki@tazillah.net
http://www.tazillah.net/

VAPOURS
Anna Barman

Mjölnarvägen 2B, 10660 Ekenäs
Puh: 040 726 5372

e-mail: barman@surfnet.fi
http://barman.nu/kennelvapours/

WALLABY’S
Saija Juutilainen

Siepporinne 2, 01450 Vantaa
Puh: (09) 872 3242, 050 912 7322

e-mail: wallabys@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/private/wallabys/

ZARABIS
Ritva & Jari Latva-Rasku

Kylliäisentie 12, 21620 Kuusisto
Puh: (02) 255 7256, 040 833 8839

e-mail: jari.latva-rasku@kolumbus.fi
http://www.zarabis.com/

Jaana Sartesuo
Äimäläntie 158, 37600 Valkeakoski

Puh: 050 301 2024
e-mail: jaana.sartesuo@pp.inet.fi

http://personal.inet.fi/koti/jaana.sartesuo/

GHAZAL ALFARANA

JAPEJUKAN
Jussi Lindholm & J-P Kahelin (Japejukan)

Tel: 040 410 8653
e-mail: japejukan@gmail.com

http://www.japejukan.blogspot.com

SUNFIRE
Minna Saari

Puh: 0400 243 676
e-mail: sunfire@kolumbus.fi

http://www.kolumbus.fi/sunfire

YUZAK
Pirjo Puttonen

Puh: 040 517 0393
e-mail: pirjo-puttonen@pp.inet.fi

http://www.animadivina.com/yuzak/

ABU HAKIM
Maija Liisa Nikula & Timo Virtanen

Vanha Porvoontie 22, 04600 Mäntsälä
Puh: 050 524 8156

e-mail:maija.nikula@msoynet.com
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pe r in t e in en 
Kaapelitehtaan epäviral-

linen kaikkien rotujen pentu-
näyttely marraskuussa järjestetään 

yhteistyössä  Helsingin Seudun ken-
nelpiirin ja sen Champion of Champi-

ons & Veteran of Veterans –toimikun-
nan kanssa. 

Nyt moni ehkä kysyy hämmästyneenä: 
Miksi? Menetämme tuloja, kun jaamme 
tuoton toisen yhdistyksen kanssa – sehän 
on meidän oma pentunäyttelymme – meil-
lä on taitoa, osaamista ja rutiinia järjestää 
se – meillä on aina ollut paljon iloisia työn-
tekijöitä paikalla – olemme aina saaneet hy-
vää palautetta. Miksi ihmeessä? 

Pentunäyttely anotaan Kennelliitolta, 
mutta kaikki anomukset käsitellään aina en-
sin alueen kennelpiirissä. Kennelliiton epä-
virallisten pentunäyttelyiden järjestämisoh-
jeet astuivat voimaan vuonna 2004, mutta 
niitä ei ole ihan kirjaimellisesti noudatettu. 
Ohjeen mukaan epävirallisia pentunäytte-
lyitä saavat halutessaan järjestää Kennellii-
ton jäsenyhdistykset, jotka anottaessa ovat 
olleet vähintään yhden vuoden ao. kennel-
piirin jäsenenä. Suomen Salukikerho ry on 
rotujärjestö, mutta ei ole Helsingin Seudun 
kennelpiirin jäsenyhdistys eikä HSKP:n 
sääntöjen mukaan edes voi olla. Moni sel-
lainenkin kennelpiiri, joka tietyin ehdoin 
voi rotujärjestön jäsenekseen hyväksyä, sa-
noo säännöissään näin: ”Valtakunnalliset 
rotujärjestöt eivät voi olla kennelpiirin jäse-
niä”. Suomen Salukikerho muiden rotujär-
jestöjen lailla on ei-jäsenyydestä huolimatta 
aina saanut kennelpiiriltä puoltolausunnon 
ja siten Kennelliitolta luvan järjestää yksin 
epävirallinen pentunäyttely. Tilanne on 
nyt muuttunut. Kennelliitto on tekemässä 
pentunäyttelyn järjestämisohjeisiin tarken-
nuksia ja kennelpiirit ovat entistä tarkem-
pia järjestämisoikeuksien kannalta ohjeiden 
noudattamisessa ja puoltolausuntojen an-
tamisessa: rotujärjestöt eivät enää yksinään 
voi järjestää pentunäyttelyä – ainoastaan 
yhdessä kennelpiirin jäsenyhdistyksen 
kanssa.

Olimme tilanteessa: ei pentunäyttelyä tai 
pentunäyttely yhdessä sellaisen yhdistyksen 
kanssa, joka on HSKP:n jäsenyhdistys. 
Edes lyöttäytyminen yhteen toisen rotu-
järjestön kanssa ei auttaisi. Salukikerhossa 

päätimme, että yhteistyö kannattaa, vaikka 
tuotto puolittuukin. Pentunäyttely pidetään 
yhdessä HSKP:n oman CoC&VoV-toimi-
kunnan kanssa: yhteistyökumppaninamme 
on arvostettu, osaava ja toimiva organisaatio 
ja yhdistymisestä on sekä iloa että hyötyä 
molemmille osapuolille. Olimme hyvin iloi-
sia, että CoC&VoV-toimikunta suhtautui 
myönteisesti yhteistyön ajatukseen ja odo-
tamme yhteistyöltä paljon.

Pentunäyttelyn ensimmäinen yhteinen 
ja hyvätunnelmainen kokous on pidetty, 
allekirjoittanut on ko. toimikunnan pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtajaksi valittiin 
HSKP:stä Tapani Turunen, sihteeriksi Kris-
ta Wester ja rahastonhoitajaksi Säde Hoh-
teri. Pentunäyttely pidetään tuttuun tapaan 
Kaapelitehtaalla Helsingissä ja tarvitsemme 
sinne paljon omia työntekijöitämme mo-
niin mielenkiintoisiin tehtäviin. Paikalla 
tulee olemaan myös HSKP:n jäseniä puo-
littamassa töitä eri toimipisteissä. Toivon, 
että mahdollisimman moni pentunäytte-
lyn konkari-työntekijämme tulee töihin, 
jotta saamme asiat sujumaan vaivattomasti 
ja näytteilleasettajan kannalta yhtä kiireet-
tömän oloisesti ja ystävällisesti kuten aina 
ennenkin. Pentunäyttelyn nimenä on edel-
leen ’Kaapelitehtaan pentunäyttely’, mutta 
järjestäjinä toimivat Suomen Salukikerho ja 
Helsingin Seudun kennelpiiri. Pentunäytte-
lyn tiedot löytyvät Salukikerhon internet-
sivustolta kuten ennenkin.

Kokonaan toinen asia on se, miksi Ken-
nelliitossa on luotu sellaiset epävirallisten 
pentunäyttelyiden järjestämisohjeet, että nii-
tä noudattamalla rotujärjestöille ei jää mah-
dollisuutta järjestää pentunäyttelyä yksin. 
Jokin muu koirayhdistys kuin rotujärjestö 
voi järjestää pentunäyttelyn yksinkin oltu-
aan vähintään vuoden alueensa kennelpiirin 
jäsen. Rotujärjestöiltä evätään yksi mahdol-
lisuus omaan varainhankintaan? Rotujärjes-
töt ovat jo todistaneet pätevyytensä hoitaa 
asiat ja velvoitteensa, kun Kennelliitto on 
niille rotujärjestön statuksen myöntänyt. 
Jokin pieni paikallinen koirayhdistys voi hy-
vinkin olla pätevä ja kykenevä järjestämään 
epävirallisen kaikkien rotujen pentunäyt-
telyn yksin, mutta kannuksensa ansainnut 
rotujärjestö ei? Toistaiseksi elämme tämän 
tilanteen kanssa ja odotamme Kennelliiton 
tarkennuksia järjestämisohjeisiin, mutta 

minusta tässä on valtuustoaloitteen paikka, 
mikäli tähän epäkohtaan ei tule muutosta.

Karonkka

Toukokuinen karonkka keräsi liki kak-
sikymmentä henkeä viikonlopun viettoon, 
yli kolminkertainen määrä ihmisiä kut-
suttiin. Osallistujien määrä oli ihan hyvä, 
mutta henkilökohtaisesti toivoin runsaam-
paa osanottoa, siksi ainutlaatuinen tämä 
tilaisuus hemmotteluineen oli. Poissaolleita 
ei kuitenkaan unohdettu, sillä heillekin oli 
varattu kongressikiitoksena lahja: tumman-
sininen kylpytakki, jossa on oma nimi ja 
Salukikerhon juokseva saluki -logo. Nämä 
kylpytakit jaettiin erikoisnäyttelyssämme 
niille karonkkaan kutsutuille, jotka olivat 
Tuomarinkartanolla paikalla ja loput pan-
tiin myöhemmin postiin. Toivon, että lah-
jasta on teille iloa, kun saunan tai kylvyn 
jälkeen kietoudutte siihen ja muistatte aina 
ylpeinä oman osuutenne ja merkityksenne 
ainutlaatuiseen tapahtumaan!

Hallituksen ja kongressitoimikunnan 
lämmin kiitos kongressitoimikunnan sih-
teerille, Pirjo Jäppiselle, annettiin erikois-
näyttelyn avajaistilaisuudessa. Pirjon sitou-
tuminen ja panos kongressin onnistumiseen 
oli korvaamaton. Tämä lahjahanke pidettiin 
salaisuutena loppuun saakka ja tässä kiitok-
seni kaikille salaisuuteen vihkiytyneille – 
onnistuimme! Minulla oli ilo luovuttaa Pir-
jolle sekä kylpytakki että Hannu Haapalan 
tekemä ihana tummansininen lasilautanen, 
johon Hannu oli kultavärillä kaivertanut 
Pirjon oman salukin kuvan.

Syksyn lähestyessä

Hallitus ja toimikunnat ovat aloittaneet 
yhdessä kiertopalkintotalkoot. Jo aikaisem-
min on tehty päätös ulkomaille voitetuista 
kiertopalkinnoista, että niitä ei luovuteta, 
koska niitä on vaikea saada takaisin – voit-
tajan kuvan ja tiedot voi kernaasti lähettää 
kansioon jälkipolville muistoksi. Harmilli-
sen moni kiertopalkinto tuntuu silti omal-
takin väeltä unohtuvan kotiin, sitä ei toi-
miteta eteenpäin uudelle saajalleen, saaja ei 
näe kiertopalkintoa lainkaan. Näin vähän-
kö me arvostamme kiertopalkintojamme? 
Pitäisikö ”luovutusehtoja” tiukentaa? Jos 

Sa
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VIRPI KOKKONEN

kiertopalkintoa ei toimiteta ajoissa takaisin 
tai se seisoo jossakin yli puoli vuotta, uusia 
kiertopalkintoja ei ko. henkilölle enää luo-
vutettaisikaan? Tiukalta periaatteelta tun-
tuu, mutta jos asiaa katsoo sellaisen ihmisen 
näkökulmasta, jonka saluki voitti ehkä en-
simmäisen kiertopalkintonsa eikä palkinto 
koskaan omaa kotia korista – mitä pitäisi 
ajatella? Kiertopalkinnosta huolehtimatta 
jättäminen on välinpitämättömyyttä. Nyt 
on perustettu kaikkien kiertopalkintojen 
yhteinen kansio, johon kuitataan sekä pa-
lautetut että vastaanotetut kiertopalkinnot. 
Tästä on nyt aloitettu.

Syksy lähestyy, samoin syyskokous ja 
päätökset jalostusrahaston käytöstä. Kong-
ressista jääneestä voitosta osa käytettiin ka-
ronkkaan, mutta päätarkoitus voitolle on 
alusta saakka ollut salukien jalostusrahasto 
– tärkeä asia meille kaikille. Hallitus korotti 
kongressista jäänyttä summaa tasasummaksi 

10.000 euroa, minkä kevätkokous hyväksyi. 
Varsinaiset rahastosäännöt (käyttökohteet, 
painotukset ja aikajakso, jonka aikana va-
rat käytetään) päätetään syyskokoukses-
sa. Tässä lehdessä on vasta karkea runko 
käyttökohteista; jalostustoimikunta laatii 
syyskokoukselle rahaston käyttämiseksi 
summat sisältävän tarkemman ehdotuksen, 
joka on luettavissa www.saluki.fi -sivustolta 
hyvissä ajoin ennen syyskokousta. Jalostus-
toimikunta myös vastaanottaa mielellään 
etukäteen ehdotuksianne. Toivon mahdol-
lisimman monen tulevan syyskokoukseen 
paikalle, jotta eri painopisteet tulisivat mah-
dollisimman monipuolisesti ja tarkkaan kä-
sitellyiksi. Tämä on yhteinen asiamme!

Suomen kesä tihuuttaa vettä ja pyykki 
pääsi ulkona kastumaan. Unohtui moko-
ma, kun kokosin ajatuksiani paperille. Iso 
kesäsavotta on tätä kirjoittaessa vielä edessä: 
tappotuomion saaneet takapihan järkäle-

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

mäiset kuusivanhukset pitää kaataa, mutta 
niitä ei tule ikävä. Vanhimman tyttären kesä 
kuluu valmistautuessa Japanin MM-kilpai-
luihin, puoliso viimeistelee työprojektejaan 
viettääkseen edes vähän kesälomaa perheen 
kanssa, nuoremmat lapset ovat yhdessä teh-
neet kahden neliön kasvimaan (kolme riviä 
perunaa, kaksi porkkanaa ja yksi herneitä) 
ja rakentaneet kotipihalle temppuradan 
salukeille ja kyllä pojat innokkaasti siellä 
namien perässä menevätkin. Matonpesua 
mökillä, Harry Potterin kuudennen eloku-
van ensi-ilta yönäytöksenä heinäkuun puo-
livälissä koko perheen voimin, siinä meidän 
perheen kesää.

Vielä kesälomatunnelmissa, mutta jo hy-
vää harrastuksentäyteistä syksyä toivottaen,

Virpi

V ELI -PEKK A KO KKO N EN

K iitos  kongressi lahjaksi  saamastani  k ylpytak ista!
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TOIMITUKSEN TERVEISET

Kesän taittuessa syksyyn tuo vuoden toinen Saluki-lehti kat-
tavan koosteen harrastuskauden tapahtumista tulosten, kuvien ja 
juttujen muodossa. Materiaalin kokoamiseen on  osallistunut iso 
joukko harrastajia. Kiitos teille kaikille panoksestanne! Mitä use-
ampi lähettää materiaalia, sitä monipuolisempi lukupaketti saa-
daan aikaan.

Vuoden ensimmäinen numero oli myös ensimmäinen kooltaan 
ja väreiltään uudistunut lehti. Uudistukset eivät menneet aivan 
kivuttomasti lähinnä painopaikasta johtuen. Tarkastamamme oi-
kovedos oli juuri sitä, mitä olimme tilanneet – postin tuoma lehti 
jotain muuta. Teknisistä syistä johtuen painopaikka oli lehtitiimiä 
konsultoimatta vaihtanut lehden paperin, mikä vaikutti esimer-
kiksi värien toistumiseen. Samoin huomauttamista oli sivujen 
asemoinneissa. Lehti myös viivästyi luvatusta aikataulusta jonkin 
verran. Teimme reklamaation, saimme hyvitykset ja toivomme, 
että loppuvuoden numerot saamme sovitun laatuisina.

Saimme lukijoilta palautetta ensimmäisestä lehdestä keskustelu-
palstan kautta, sähköpostitse ja henkilökohtaisestikin. Enemmistö 
palautteesta on ollut positiivista, isommasta koosta ja värillisyy-
destä pidettiin. Haluamme kehittää lehteä lukijoiden toivomaan 
suuntaan, joten loppusyksystä järjestämme kerhon keskustelupals-
tan kautta pienimuotoisen palautekyselyn. Seuraa palstaa (http://
www.createphpbb.com/ssak/)  ja kerro mielipiteesi! Kyselyn tulok-
set vaikuttavat mm. siihen, minkä kokoisena ja värisenä lehti jat-
kaa. Palautetta saa toki antaa aina muulloinkin toimituksen säh-
köpostiin lehti@saluki.fi. Muistathan, että kaikkiin ehdotuksiin ei 

pystytä aina vastaamaan – tästä ei kuitenkaan tarvitse pettyä, ideat 
jäävät muhimaan ja odottamaan hetkeä, jolloin ne mahdollisesti 
olisivat toteutettavissa. Mielivaltaisesti ei mitään ideoita hyväksytä 
tai hylätä, kaikelle löytyy aina perusteet.

Kustannukset ohjaavat lehden tekoa: budjetissa on pysyttävä. 
Yksi lehti saa maksaa tietyn summan, johon sisältyy esim. sivu-
määrä, paperimateriaali, vedosliikenne, postitukset, värillisyys/
mustavalkoisuus, liimasidonta/vihkostiftaus ja lehden koko. Seu-
raamme budjettia numero- ja vuositasolla ja pyrimme etsimään 
kustannustehokkainta vaihtoehtoa. Sopimus nykyisen painopai-
kan kanssa on voimassa tämän vuoden, ensi vuodelle kilpailutam-
me painopaikat uudelleen.

Salukilehti on koko jäsenistölle näkyvä jäsenetu. Lehti kanne-
taan kotiin, kunhan jäsenmaksu  on kunnossa. Toisaalla lehdessä 
jäsensihteeri lähettää terveisiä siitä, miten jokainen voi osaltaan 
huolehtia lehden saapumisesta ajallaan. Lehti on myös osa kerhon 
viestintäketjua; muita osia ovat esim. nettisivut, keskustelupalstan 
tiedotteet ja hallituksen pöytäkirjat. Yritämme osaltamme kehittää 
myös viestintää kokonaisuutena ja löytää mahdollisia yhteistyö-
kohteita. Yksi kehitysideoista on sähköinen lehtiarkisto, josta to-
teutuessaan tulisi arvokas lisä jäsenetuihin. Numero 1/2009 löytyy 
kokeiluluonteisesti kerhon nettisivujen kohdasta Salukikerho -> 
Salukilehti. Lehden lukemiseen tarvitset jäsentietosi, jotka löyty-
vät lehden osoitetarrasta: nimi siinä muodossa kuin se tarrassa on 
sekä jäsennumerosi. Toivomme palautetta myös nettiversiosta.

Lukuiloa, Lehtitiimi

The final “piece” of Saluki 
World Congress, the after meet-
ing called Karonkka, was held 
on 9th - 10th of May in Härkä-
linna, Hauho. Almost twenty 
people gathered together in a 
medieval fortress which was 
built for the purpose of a TV 
adventure called ‘Suuri Seikkai-
lu (The Great Adventure) 2005’. 
We talked about the Congress, 

collected all the information 
and our experiences together 
so we would always remem-
ber the facts – and of course, 
as evidence and to inform us, 
possibly, how to do something 
like that again, sometimes, far 
in the future...? There is an ar-
ticle about the Karonkka in this 
Magazine with photos, I hope 
you can feel the atmosphere of 
the Karonkka through these 
photos and my short write-up 
here even if the article is in 
Finnish.

We had a lovely time at the 
Karonkka although the weather 
wasn’t perfect. We spent the 
Saturday outside competing in 
two groups: we had a medieval 
tournament on the field with 
different and even weird self 
built machines. Our host Jaakko 
Pouttu taught us how to use the 
catapult to throw heavy balls; 
he supervised us not to cheat 
too (oh yes, someone tried that 
too…) and declaired the win-
ner – and there was “after talk” 
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V
ELI-PEK

K
A

 KO
K

KO
N

EN

about the true winner too, of 
course. No victory comes easily 
;) After this wonderful adven-
ture outside we had such deli-
cious home made salmon soup 
that I still long for it! The local 
caterer and entrepreneur Pirjo 
Koskinen made all our meals, 
her home made cooking was 
unforgettably good.

In the evening we had three 
different kind of saunas (and 
some of us tried each one of 
them in a row): the smoke sau-
na, Härkälinna’s own electric 
sauna and the lake sauna with 
real wood to burn in the sauna 
stove. The lake sauna was the 
best of course, at the lake Iso-
Roine. On that evening many 
of us, as we Finns say, “threw off 
the winter jacket”: we swam in 
the lake, hrrr. As a very special 
Karonkka gift everybody re-
ceived a bath robe with every-
body’s own name and the club’s 
Saluki logo on it. This gift was 
given to everybody who volun-
tarily helped to make our Con-

gress so successful. Those who 
couldn’t be at Härkälinna, got 
their own robes either at our 
Specialty Show or by post.

In early June we had our Sa-
luki Specialty Show with 165 
entries. The absolute record was 
made last year with over 200 sa-
lukis but this is the entry record 
if we discount the Congress year 
with many salukis from abroad. 
Two years ago the entry was 
140 salukis. If our entries con-
tinue to grow we might have to 
consider having three judges for 
the Specialty.

At the Specialty opening 
ceremony I had the honour and 
pleasure to give a special gift to 
the Secretary of The Congress 
Committee, Pirjo Jäppinen, for 
her devoted contribution to the 
Congress: she was irreplaceable. 
Our breeder and artist Hannu 
Haapala had made a beautiful 
glass art work with a portrait of 
Pirjo’s own Saluki, painted with 
gold on a dark blue glass plate.

At the Spring Assembly a 

CHAIRMAN’S GREETINGS
VIRPI KOKKONEN

sum of 10.000 euros, which 
mostly is the profit of the Con-
gress, was decided to be used for 
the benefit of the Saluki breed 
and health here in Finland. The 
detailed plans of how to use 
the money will be put onto the 
website www.saluki.fi during 
the autumn. So far there is only 
a rough scethch of the primary 
targets in this Magazine. Feel 
free to pass on your own ideas 
to the Breeding Committee as 
well. The decisions on how to 
use the money, the main tar-
gets, emphasis, time frame, will 
be decided at the fall Assembly 
in November – put the date 
into your calendar already. I 
sincerely wish as many of you 
to show up to Fall Assembly as 
possible since this is a vital mat-
ter to discuss and decide for all 
of us!

Have a nice autumn!

Virpi Kokkonen
Chairman of the Board

TUIRE KANTOLUOTO

Saluki-lehden 1. nron saa-
dakseen piti jäsenmaksu tänä-
kin vuonna maksaa maaliskuun 
loppuun mennessä, vaikka 
jäsenyyden kannalta takaraja 
jäsenmaksulle onkin kesäkuun 
viimeinen. Maksutiedot ovat 
netissä osoitteessa http://www.
saluki.fi/jaseneksi.html sekä 
salukipalstan tiedotteissa aina 
tammikuun alussa. Jäsenmak-
sutiedot löytyvät myös jokaises-
ta Saluki-lehdestä. 

Kaikki jäsenet saavat muis-
tutuksen hyvissä ajoin meilitse 
tai sähköpostiosoitteen puut-
tuessa postitse ennen jäsen-
maksun eräpäivää. Viimeinen 
muistutuslasku lähetetään vielä 
toukokuussa niille, jotka eivät 
ole jäsenmaksuaan maksaneet. 

Valtaosa maksaa jäsenmak-
sunsa joko oma-aloitteisesti em. 
maksutietojen perusteella tai 
heti lähetettyäni maksusta en-
simmäisen (sähkö-)postimuis-
tutuksen. Kiitos teille! Kolman-
nes jäsenistöstä vaatii kuitenkin 
uusintamuistutuksia eräpäivän, 

JÄSENSIHTEERIN TERVEISET

maaliskuun viimeisen, mentyä 
umpeen. Yhdessä lehtitoimi-
kunnan kanssa panostamme 
jatkossa näkyvämpään tiedotta-
miseen Saluki-lehdessä.

Jäsenmaksujen perusteella 
päivitetty osoitteisto pitää saada 
postitukset hoitavaan Saluki-
lehden painopaikkaan huh-
tikuun puolivälissä, vain pari 
viikkoa maksujen eräpäivän 
jälkeen. Lyhyt toiminta-aika sai 
minut toivomaan jäsenmaksu-
jen aikaistamista kuukaudella. 
Olisi kokonainen kuukausi ai-
kaa muistuttaa jäseniä maksusta 
ja päivittää osoitteisto rauhassa. 
Esitän asian syksyllä hallituksel-
le perusteluineen. 

Jotkut sanovat lopettavansa 
jäsenyyden, koska eivät enää 
harrasta vanhenevan salukinsa 
kanssa, tai etteivät tarvitse leh-
teä kun saavat tarvittavat tiedot 
netistäkin. (Nettisivutkin ovat 
muuten Salukikerhon toimijoi-
den aikaansaannosta ja palvelin-
tila rahoitetaan jäsenmaksuilla.) 
Joku taas ylläpitää jäsenyyttä 

vain lehden takia, hyvä niin. 
Huomatkaa myös, että vain 

kerhon jäsenen omistama sa-
luki pääsee näyttely- ja juok-
suvoittajalistoille. Muutamia 
koiria on pitänyt poistaa alus-
tavilta listoilta, koska omistaja 
ei ole varsinainen tai perhejäsen 
kerhossamme (ei jäsenmaksua 
30.6. mennessä). Jos yksi omis-
tajista on jäsen, niin asia on ok.

Hallituksen elokuisessa ko-
kouksessa joudun ilmoittamaan 
jäsenmaksunsa maksamatta jät-
täneet, ja heidät on sääntöjem-
me mukaan katsottava eron-
neiksi.  Jokainen on tervetullut 
takaisin kerhoomme, sääntöjen 
mukaan vaan pitää anoa jäse-
nyys uudestaan ja maksaa liitty-
mismaksu.

Hyvää syksynodotusta!

Tuire Kantoluoto
Jäsensihteeri

TUI RE K A NTO LUOTO

Jäsenmaksuja karhuava 
jäsensihteeri tekee tärke-
ää ja aikaavievää jäsenistön 
palvelutyötä. Kyseessä on 
ystävällinen  maksumuistu-
tus, jotta jäsen saisi Saluki-
lehtensä katkoksetta heti yk-
kösnumerosta alkaen, ja jotta 
postitukset hoitava lehden 
painopaikka saisi päivitetyn 
osoitteiston ajoissa. 

Jäsenmaksutiedot löy-
tyvät netistä ja jokaisesta 
Saluki-lehdestä. Kolmannes 
jäsenistä maksaa maksunsa 
oma-aloitteisesti, ja toinen 
kolmannes heti saatuaan 
maksumuistutuksen.  Jatkos-
sa tiedotamme jäsenmak-
suista entistä näkyvämmin 
Saluki-lehdessä. Joulunume-
rosta löytyy jatkossa paperi-
nen ”tilisiirto”, johon on mer-
kitty summat ja eräpäivät. 

Pidetään tammikuussa 
reippaat jäsenmaksutalkoot 
ja katsotaan, onnistummeko 
lyömään tämänvuotiset tu-
lokset.
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www.saluki.fi/kummit.html

Kerhon alueellista toimin-
taa kehittämään ja yllä-
pitämään on nimitetty 
salukikummeja eri paik-
kakunnille. Salukikummi 
toimii alueella asuvien 
salukinomistajien yhdys-
henkilönä ja järjestää mah-
dollisuuksien mukaan jäse-
nistölle erilaista toimintaa, 
myös yhteistyönä paikallis-
ten koirakerhojen kanssa. 
Seuraa Salukikerhon netti-
sivuja ja keskustelupalstaa 
joissa kerrotaan tilaisuuk-
sista tai ota yhteyttä aluee-
si kummiin.

Kanta-/Päijät-Häme
Susanna Mäkelä, Lammi 

044 5083 168   
s.makela@gmail.com

Kuopion seutu
Sirpa Tavasti, Kuopio 

0400 240493 
sirpa.tavasti@uku.fi

Pohjanmaa
Inga-Lill Sjöman, Helsingby

0400 305382 
dyanitos@netikka.fi 

Pohjois-Suomi
Heli Perkkiö, Oulu

041 436 4072
heli.perkkio@uta.fi

Pääkaupunkiseutu
Laura Rodríguez Tumelius, 

Helsinki
040 4134 341

salukikummi@gmail.com

Riina Kullas, Vantaa
040-5630045

riina.kullas@gmail.com

Turun seutu
Ritva Latva-Rasku, Kuusisto

050 5212152
ritva.latva-rasku@kolumbus.fi

S A L U K I -
K U M M I T

Ruweis Haytham saapui elämäämme lentäen yksin Suomeen. ”Haytham” - nuori kotka 
- laskeutui Helsingin lentokentälle 10,5-viikon ikäisenä 18.6.2009. Haythamin kasvattaja 
tarjosi minulle mahdollisuuden omistaa tämä pentu, ja minä en voinut vastustaa pientä 
hurmuria ja sen kiehtovia sukujuuria! Miehelleni pieni kuiskaus, että kiinnostaisiko häntä 
kiehtova mutta usean vuoden mittainen yhteinen projekti. Kiinni veti ja kättä päälle! 

Haythamin kasvattaja Mrs Karen Fisher Iso-Britanniasta on kasvattanut salukeita kas-
vattajanimellä ”Ruweis Salukis” vuodesta 1997 lähtien, jolloin hänen isänsä Terry Arm-
storngin vuonna 1977 aloittama kasvatustyö siirtyi tyttärelle. 

Haythamin sukutaulussa yhdistyvät minulle merkittävät seikat. Koska salukinäkemyk-
seni on funktionaalinen, on haaveissani ollut saada saluki, jonka linjoissa olisi vielä alku-
peräistä metsästystehtävää toteuttavia sukulaisia. Haythamin emä Al - Muzdaher Sheyhana 
for Ruweisin kasvattaja on sheikki Hamad bin Abdulla Bahrainista, ja hän kasvattaa saluki-
en lisäksi myös hevosia. Hän lahjoitti Karenille tämän kauniin nartun, jolla on hyvin kaunis 
feminiininen rakenne ja voimakkaat alkukantaiset metsästysvaistot. 

Karen Fisherin mukaan Haythamin pään piirteissä ja katseessa on paljon emäänsä, She-
yhania. Sheyhanin emällä, Talgalla, on ollut kaikkiaan neljä pentuetta ja pennut ovat olleet 
terveitä ja elinvoimaisia. Sheyhanin isällä Nashwanilla on useita jälkeläisiä, joista on kehit-
tynyt reippaita ja riistaviettisiä koiria. 

Haythamin isän Ruweis Gazwanin linjoissa yhdistyvät ne salukilinjat, joita olen hakenut 
ulkomailta: Sawahin, Hadi el Basher ja Al Firdous/Tal Amal. Ne ovat periyttäneet vahvaa 
viettiä, hyvää etuosaa, keveää liikettä ja salukimaista viehkeää luonnetta. 

Haythamilla on terävä katse, todellakin kuin nuorella kotkalla, tarkkaillessaan aktiivise-
na ympäristöään. Luonteeltaan Haytham on eloisa ja energinen mutta kuitenkin lempeän 
viileä ja itsevarma sekä ihmisläheinen. Haytham on ”sydämellisesti” merkattu eli hänellä 
on vatsapuolellaan valkoinen sydän. Siksi kutsummekin häntä Haytham Heartman -lisä-
nimellä. 

Hessu on kotiutunut hyvin ja on jo ollut myös juoksukaverina Aragornille, Asarafi Na-
bonassarille, joka on silminnähden onnellinen uudesta salukiystävästään. Liikumme päi-
vittäin luonnossa, metsän keskellä ja on ollut ilo seurata, miten Haytham Heartman on 
nauttinut sydämensä kyllyydestä Suomalaisen metsämaaston haasteista. 

Kiitokset kasvattaja Mrs Karen Fisherille. Seuraamme mielenkiinnolla Haythamin ke-
hittymistä salukina, perheenjäsenenä sekä myöhemmin harrastuspuolen aktiviteeteissä. 

Minna & Kari sekä Aragorn & Haytham Heartman 

UUSI TUONTI:

RUWEIS HAYTHAM

s. 5.4.2009
Kasv: Karen Fisher, Iso-Britannia | Om: Minna ja Kari Pikkarainen

Ruweis Gazwan
Ruweis Farid

Tareefa-F-Ruweis Al Firdous

Al-Muzdaher Sheyhana for Ruweis
Nashwan

Talga

Teksti ja

 kuva: 

MINNA 

PIKKA-

RAINEN
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Infektoituneet pennut kuolevat yleensä 
ensimmäisten 2 elinviikkonsa aikana kun 
taas emolla viruksen aktivoituminen ei tuo-
ta mitään oireita. Jos jotkut pennuista sel-
viävät, ne ovat yleensä heikkoja ja kärsivät 
useista erilaisista terveysongelmista kuten 
sydän- ja hermostovaurioista.

Jos pennut syntyvät elävinä, ensimmäi-
nen tartunnan merkki on yleensä mielen-
kiinnon puute imemiseen. Kuitenkaan ei 
ole olemassa yhtä ja ainoaa oiretta, joka 
antaisi aiheen herpesepäilyyn. Pennut eivät 
yksinkertaisesti vain voi hyvin. Ne voivat 
vikistä hermostuneesti tai aristaa vatsaan-
sa. Niillä on usein nopea, pinnallinen hen-
gitys ja niiden uloste voi olla keltavihreää. 
Ne voivat oksentaa, kirsun ja silmien vuoto 
on yleistä ja myös ikenissä saattaa esiintyä 
verenvuotoja. Harvinaisempia oireita ovat 
lisääntynyt herkistyminen verenvuodoille ja 
kohtaukset. 

Herpes-viruksen lisääntymiselle optimi-
lämpötila on 35 – 36 astetta. Vastasyntyneen 
pennun ruumiinlämpö on paljon alhaisem-
pi kuin aikuisen koiran. ”Alilämpö” on pen-
nulle hengenvaarallista koska virus lisääntyy 
paljon nopeammin pennuissa kuin aikuisis-
sa koirissa, joiden ruumiinlämpö on noin 
38.5 °C. Immuunijärjestelmän reagointi voi 
myös nostaa kuumeen taistelemaan viruk-
sen jakaantumista vastaan, mutta vastasyn-
tyneillä pennuilla ruumiinlämmönsäätely ei 
vielä toimi.

Tauti etenee hyvin nopeasti ja pennut 
kuolevat yleensä 1 – 3 päivän kuluessa. Kos-
ka sairauden merkkejä on vähän ja tauti ete-
nee nopeasti, kasvattaja ei usein edes huo-
maa pennun olevan sairas kun se jo onkin 
kuollut. Jos pennut kuolevat ensimmäisen 
elinviikkonsa aikana, ne ovat todennäköi-
sesti saaneet tartunnan jo kohdussa. 

HOITO

Aikuisilla ja yli neljän viikon ikäisillä 
pennuilla lepo on kaikki, mitä ne tarvitsevat 
herpeksen aktiivivaiheesta toipumiseen. Jos 
pentu saavuttaa kolmen viikon iän, sen vas-
tustuskyky ja ruumiinlämmönsäätely ovat 

Virus tartuttaa vain koiria ja on ensisijai-
sesti aikuisten koirien ja yli 4 viikon ikäisten 
pentujen lieväoireinen hengitystietartunta. 
Toisaalta, herpes on myös tärkein vastasyn-
tyneiden (9 – 14 pv:n ikäisten) pentujen 
kuoleman aiheuttaja. Jalostusnartuilla se voi 
aiheuttaa hedelmättömyyttä, keskenmenoja, 
pienentyneitä pentuekokoja ja heikkoina 
syntyviä pentuja.

YLEISTÄ

Herpes ei ole sukupuolitauti vaan pää-
sääntöisesti se tarttuu pisaratartuntana 
(myös astutustilanteessa). Sukuelinten li-
makalvolla astutustilanteessa olevat herpes-
rakkulat voivat luonnollisesti myös siirtää 
tartunnan.

Herpes on huono immunogeeni eli sen 
aikaansaama vasta-ainetaso pysyy korkealla 
vain pari kuukautta. Suurin osa herpestar-
tunnan saaneista jää kantajiksi, jolloin stres-
sitilanteissa kuten kiiman ja synnytyksen 
aikana virus voi aktivoitua, jolloin vasta-
ainetaso taas nousee. Tartuttava osapuoli 
voi olla koira, joka on lähiaikoina itse saa-
nut tartunnan tai jolla virus on aktivoitunut 
stressaavan tilanteen myötä. Suurin osa vi-
rusta levittävistä koirista on ulkoisesti täysin 
oireettomia.

CHV-1 ei selviä ilman isäntää kovin kau-
aa, auringonvalo ja perusdesinfiointiaineet 
tappavat viruksen nopeasti. Virus ei kykene 
lisääntymään normaalissa koiran ruumiin-
lämmössä. Mitä suurempaa määrää koiria 

pidetään samoissa 
tiloissa, sitä suurem-
malla todennäköisyy-
dellä myös virus on 
läsnä. Vaikka teoreetti-
sesti onkin mahdollista 

muodostaa herpesvapai-
ta koirayhteisöjä, näytte-

lyissä ahkerasti vierailevat 
koirat sekä useampia jalos-

tuskoiria omaavat kennelit eivät 
tätä virusta voi välttää. Kuitenkin, 

hyvillä toimintatavoilla ja hygienialla 
CHV:n tuomat ongelmat voidaan mini-
moida.

OIREET

Mahdollinen seuraamus CHV-1:n läs-
näolosta jalostuskennelissä on narttujen he-
delmällisyyden lasku tai jo tiineeksi ultratun 
nartun pentujen ”häviäminen”. Jos kantavan 
nartun virustason määrä nousee tiineyden 
loppuvaiheessa, suurin osa tai jopa kaikki 
pennuista kuolevat ensimmäisten kolmen 
elinviikon aikana. Tämä voi olla nartun en-
simmäinen kokemus CHV-1 -viruksesta tai 
taudin aktivoituminen tiineyden mukanaan 
tuoman stressin johdosta.

Pentu voi saada tartunnan minä tahansa 
myöhemmän tiineysajan aikana aina kol-
men viikon ikään asti. Suurin osa pennuis-
ta saa viruksen emältään istukan kautta tai 
synnytyskanavassa. Jos tartunta tapahtuu jo 
kohdussa, seuraukset riippuvat tiineysvai-
heesta; varhaisessa tiineydessä alkiot kuo-
levat ja imeytyvät pois ja lopputiineydessä 
pennut voivat syntyä ennenaikaisesti. Vi-
ruksen itämisaika on 3 – 7 päivää.

Vastasyntyneen pennun saadessa tartun-
nan, sairaus etenee eri tavoin kuin aikuisella 
koiralla. Tämä johtuu siitä, ettei vastasynty-
neen pennun elimistö kykene säätelemään 
ruumiinlämpöään eikä pennun immuu-
nisysteemi ei ole vielä riittävän kehittynyt. 
Mikäli emolla on riittävästi vasta-aineita 
herpestä vastaan, pennut ovat istukan ve-
renkierron ja ternimaidon vasta-aineiden 
ansiosta suojassa tämän kriittisen ajan.

MIA KUJANPÄÄ | WWW.MALINUTS.NET

Koiran herpesvirus 
(Canine Herpes  Vi rus ,   CHV-1)

Koiran her-
pesviruksen maail-

manlaajuinen esiintyvyys 
koirapopulaatioissa on noussut 

merkittävästi viime vuosikymme-
nen aikana. Arviolta joka toinen tai 
kolmas kaikista koirista on altistunut 

virukselle ja kantaa sitä elimistös-
sään. Useissa jalostuskenneleis-

sä on todettu jopa 70–80 % 
esiintyvyyttä.

Veli-Pekka Kokkonen | Aziz Yavar

parempia ja se ei yleensä kuole virukseen. 
Eksaktit lopputulokset vaihtelevat, kaikki 
tartunnan saaneet pentueen pennut eivät 
välttämättä kuole eivätkä ne välttämättä 
kanna virusta. 

Alle neljän viikon ikäisille pennuille 
ei ole hoitokeinoa. Koska herpesviruksen 
mahdollisuutta ei voida testata, sairaalle 
pennulle yleensä kokeillaan yleiset tukihoi-
totoimenpiteet kuten lisälämpö, nesteytys, 
antibiootit, lisäruokinta ja -happi. Pentu 
todennäköisesti näistä hetkellisesti piristyy-
kin, mutta hiipuu kuitenkin pian uudes-
taan. Vaikka kohotettu lämpötila tappaakin 
viruksen, siitä ei ole pentujen hoidossa to-
dettu olevan apua. 

On raportoitu tapauksista, joissa pennut 
on saatu pelastettua antamalla niille juu-
ri herpeksen aktiivivaiheesta parantuneilta 
koirilta otettua veriseerumia, joka sisältää 
riittävästi vasta-aineita viruksen kukistami-
seen.  Sairaiden pentujen hoitoa ei kuiten-
kaan suositella. Jos pentu selviää herpesvi-
ruksesta, sillä on todennäköisesti vaurioita 
sydämessä tai hermostossa. Myös kuuroutta 
ja sokeutta on todettu.

On vain muutamia infektiosairauksia, 

jotka voidaan sekoittaa herpeksen aiheutta-
miin pentukuolemiin. Koiran sukupuolitau-
ti bruselloosi on erittäin tarttuva ja aiheuttaa 
abortoitumisia, steriiliyttä ja ennenaikaisia 
syntymiä. Myös erilaiset bakteeritartunnat 
pitää sulkea pois.

Kokemattoman ja stressaantuneen emon 
aiheuttamat onnettomuudet ovat yleisiä 
pentukuolemien aiheuttajia. Joillain pen-
nuilla voi olla synnynnäisiä vajavaisuuksia. 
Harvinaisempia ovat erilaiset loisten aihe-
uttamat kuolemat. Rotaviruksen kaltainen 
Adenovirus sekä parvoa muistuttavat Coro-
na- ja MVC- virukset ovat myös mahdolli-
sia, mutta harvinaisia.

DIAGNOOSI

Kun CHV-1:tä epäillään pentukuoleman 
aiheuttajaksi, pentu tulee lähettää Eviraan 
patologiseen tutkimukseen. Eläimen omis-
taja voi lähettää kuolleen eläimen joko suo-
raan tai hoitavan eläinlääkärin kautta. Näyte 
tulisi jäähdyttää mahdollisimman nopeasti, 
ei kuitenkaan pakastaa. Eläimille suorite-
taan yleensä täydellinen ruumiinavaus eli 
kaikki sisäelimet tutkitaan silmämääräisesti 

ja histologisesti. Esitiedoissa on tärkeä mai-
nita eläimeen ja taudinkuvaan liittyvät teki-
jät mahdollisimman tarkasti (esim. eläimen 
ikä, taudin kesto, oireet, hoito). Lähettee-
nä voi käyttää joko Eviran eläintautitutki-
muksen lähetettä tai lähetteen voi kirjoittaa 
itse. Lisätietoja näytteen lähettämisestä saa 
Eviran sivuilta (http://www.evira.fi/portal/
fi/el__intauti-_ja_elintarviketutkimus/el__
intautitutkimus/harraste-elaimet/).

Näytteen tutkiva patologi etsii avaukses-
sa tiettyjä herpesvirukselle tyypillisiä muu-
toksia, joista tavallisimpia ovat maksan, 
keuhkojen ja munuaisten verenvuoto. Näitä 
esiintyy, koska virus tuhoaa pennun veren 
hyytymistekijöitä. Pernan, imusolmukkei-
den ja lisämunuaisten vauriot ovat myös 
tyypillisiä herpeksen tuhoja, kuin myös nes-
teiden vuoto vatsa- ja rintaonteloon.

ROKOTE

Herpespentueen synnyttäneen nartun 
voi pitää normaalisti siitoskäytössä. Euri-
can Herpes 205 -rokote on ollut saatavilla 
vuodesta 2003. Se on tarkoitettu kantaville 
nartuille ja sen on todettu nostavan synty-
mäpainoja, kasvattavan pentuekokoja ja 
vähentävän herpeksen aiheuttamia pentu-
kuolemia. Ensimmäinen rokotus annetaan 
7–10 päivää astutuksen jälkeen ja uusitaan 
7–10 päivää ennen synnytystä. Mikäli nart-
tu yleensä pystyy muodostamaan vasta-
aineita, antaa rokote ternimaidon mukana 
pennuille suojan herpestartuntaa vastaan. 
Molemmat rokotukset tulee uusia jokaisen 
tiineyden aikana kaikille herpesongelmaisen 
kennelin siitosnartuille seuraavan kahden 
vuoden ajan. 

Viruksen tarttumista estävää rokotet-
ta aikuisille koirille ei ole. Virus ei kykene 
lisääntymään terveen koiran ruumiinläm-
mössä, mutta johtuen sen kyvystä aktivoitua 
stressitilanteissa, on esim. uudet talouteen 
tuotavat koirayksilöt syytä eristää muista 
koirista alkuaikoina stressin minimoimi-
seksi. Kaikki tiineet koirat tulee eristää 3 
viikkoa ennen ja jälkeen synnytyksen. Kei-
nosiemennys suojaa jalostuskoiria tartun-
nalta astutustilanteessa, mutta on hieman 
liioiteltua, koska tartunnan mahdollisuuk-
sia erityisesti näyttelykoirilla on jatkuvasti.

 

Lähteet: 

Dahlbom Merja, ELT, Lisääntymistieteiden erikoislää-
käri, Dipl. ECAR, Mäntsälän Eläinlääkäriasema.

Neonatal Viral Infections of Pups: Canine Herpesvirus 
and Minute Virus of Canines (Canine Parvovirus-1) 
 L. Carmichael, DVM PhD.



10 SALUKI  SALUKI  11

Raija Lundström | Hadayan Maxima

Monet ihmiset kyselevät yhä: ”Mitä sa-
lukit ovat?” Tavallisesti heille kerrotaan, että 
saluki on arabialainen vinttikoira, jota joskus 
kuulee kutsuttavan sloughiksi ja että salukit 
ovat vaeltavien autiomaaheimojen metsäs-
tyskoiria. Tällöin kysyjät saavat käsityksen, 
että saluki on jonkinlainen greyhound, 
jonka metsästäjät ottavat mukaansa pyydys-
tämään jäniksiä ja gaselleja. Todetaan, että 
tämä pitää paikkansa. Mutta, miten paljon 
muuta tähän olisikaan lisättävä! Kysyjille 
pitäisi selittää, 
että salukit ovat 
ylhäisille shei-
keille kuuluvia 
jaloja koiria; että 
ne ovat syntype-
rää, jota ei voida 
rahassa arvioida 
kuten maailman-
kuulut arabihevo-
setkin; että suku-
puun puhtaudelta 
ei mikään maail-
massa niitä voita; 
että salukit edus-
tavat tuhansien 
vuosien rotupuh-
dasta jalostusta, 
joka näyttää miltei uskomattomalta, mutta 
selittää kasvattajina kaikkialla maailmassa 
tunnustettujen arabien perinteiden pohjal-
ta, ja joka voidaan lisäksi todistaa sekä Idän 
että Lännen historian, arkeologian, kirjalli-
suuden ja taiteen avulla.

Lisäksi täytyisi kuvata salukia omassa ym-
päristössään. Voimme nähdä tuon kaiken: 
vaeltavat lammaslaumat, paimenet tähtien 

alle pystytettyine telttoineen, autiomaan 
aamunkoiton, tasankoja verhoavan, op-
paan ymmälle saattavan kangastuksen, ka-
melijonot, arabiratsut ja niiden pelottomat 
ratsastajat ja SALUKIn kaikkialla – met-
sästämässä kuin autiomaan tuuli – tai ajon 
jälkeen – lepäämässä suuren sheikin teltassa 
suosikkikoirana.  

Hän, joka haluaa tutustua salukiin, tu-
lee kiinnostuneena toteamaan sen perityt 
ominaisuudet ja vaistot, sen vaiteliaan, yl-

häistä syntyperää 
leimaavan arvok-
kuuden – hän 
on tunteva sen 
lempeyden ja lä-
hes inhimillisen 
luonteen vie-
hätyksen. Eräs 
Idästä palaava, 
joka hyvin tun-
tee rodun, sanoi: 
”Mitä enemmän 
opit tuntemaan 
aitoa salukia, sitä 
paremmin näet, 
ettei mikään ro-
tujen yhdistelmä 
tai mikään har-

joitus tai ympäristö voisi aikaansaada mi-
tään sen kaltaista. SALUKI on SALUKI.”

Saluki- eli gasellikoirakerhon jäsenillä 
on ainutlaatuinen vastuu ja he voivat olla 
ja ovat ylpeitä siitä, etteivät he ole erikois-
tuneet johonkin vähemmän harvinaiseen 
rotuun vaan ovat jalon perinnön vaalijoita 
ja hoitajia omistaessaan tämän ihastuttavan 
rodun edustajia.

”Saluki on viehätyksen, 
symmetrian ja kauneu-
den personoituma, jossa 
voima yhdistyy lempey-
teen, valtava älykkyys 
yhtyy lähes inhimilliseen 
ymmärrykseen. Totta to-
siaan, Taivaan lahja”. 
– Mrs. G. M. Angel, The Saluki 1969 & Vinttikoira-lehti 4 / 1971.

Saluki on saluki 
Tähän lehteen valitsin 
artikkelin Saluki-leh-
destä 2/1991 ja valin-
ta olikin entistä vaike-
ampi, koska lehdessä 
oli useita mielenkiin-
toisia ja tyyliltään 
erilaisia kirjoituksia. 
Vaihtoehtoina olivat 
mm. salukien ensim-
mäinen oma epävi-
rallinen näyttely, sa-
lukin luonteesta sekä 
ohjeita salukipentua 
harkitseville kertovat 
tekstit. Myös sellai-
nen hieno saavutus: 
ratajuoksun MM ho-
pean oli saavuttanut 
Nordwart Midas. 

Päädyin kuitenkin 
todella vanhaan 
aarteeseen, Floren-
ce Amherstin kuva-
ukseen salukista ja 
joka on alun perin 
julkaistu ensin Saluki 
eli gasellikoirakerhon 
vuosikertomuksesta 
vuonna 1928 sekä 
Vinttikoira-lehdessä 
4 / 1973. Teksti muis-
tuttaa, että olemme 
tekemisissä ikivan-
han rodun kanssa, 
jonka kuvaus ei ole 
muuttunut lähes sa-
taan vuoteen – rotu 
joka on ollut olemas-
sa tuhansia vuosia. 
Toivotaan, että rodun 
historiallinen taus-
ta ja ajatus salukista 
rotuna säilyvät vielä 
seuraavankin sadan 
vuoden kuluttua.

ARKISTON HELMIÄ
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1. Kuka olet ja keitä kuuluu laumaasi?  

Olen Raija Lundström ja asun kahden 
salukini kanssa Etelä-Suomessa Keravalla. 
Ensimmäinen vinttikoira tuli minulle 1989 
ja sen jälkeen harrastus vei mukanaan. Olen 
ollut Salukikerhon hallituksessa pari kautta 
ja toiminut eri toimikunnissa sekä töissä niin 
rata- kuin maastojuoksukilpailuissakin.

Rahaa koiranruokaan ja harrastamiseen 
saan vastineeksi työpanoksesta Nelonen 
Mediassa.

Laumani koostuu kahdesta hoilakoives-
ta, jotka ovat kaksi ääripäätä kaiken suh-
teen. "Turo-Tuulikki" (Fin & S Mva Ghazal 
Alfarana Hasnat Khan) 10-vee, totinen ja 
tanakka sekä "Maire" (Hadayan Maxima) 
1-vee, hupaisa ja hoikka ;-). 

2. Miten päädyit salukiin?

Ihastuin aikoinaan afgaaniin, sen upeaan 
olemukseen ja tapaan liikkua. Niinpä vuon-
na 1989 Kirkkonummelta haettiin musta 
afgaani-poika, "JiiPee" (Fin Mva Kirman 
Mohajem). Siinä tutustuin muutaman vuo-
den afgaanin turkinhoitoon ja kun ajatuk-
siin tuli hankkia JiiPeelle kaveri niin selvää 
oli, että hieman vähempikin turkinhoito 
riittäisi, joten saluki oli luonnollinen valin-
ta. Se on vähän kuin afgaani ilman turkkia, 
vaikkakin luonteissa on jonkin verran eroa. 
vuonna 1992 Nurmijärveltä Keravalle mat-
kasi pieni piippanokkainen blondi-poika 
"Habibi" (Abu Hakim Asfarani). Kun Jii-
Peestä aika jätti, piti Habibille saada kaveri 
ja kauniina keväisenä toukokuun aamuna 
1997 elämääni saapui Oulusta komea, blon-
di miehen alku "Alpo" (Int, Fin, S, Est & Lv 
Mva, Fin Kva-m JMV-98 LvV-00 BaltW-03 
EuVW-06 Aziz Kabir). 

Alun alkaen ihannevärini salukissa oli 
punainen tai fawn, mutta jostain syystä koti 
alkoi täyttyä blondeista kun vuonna 1999 
blondi-duosta tuli trio Alpon pojan Turon 
(Ghazal Alfarana Hasnat Khan) muutettua 
isän hoteisiin. Pojat saivat myös lisänimen 
Trio-Töykeät.

Siinä sitten mennä viiletettiin useampi 
vuosi kolmen mahco-miehen hihnojen jat-
keena ja jossain vaiheessa virisi ajatus, että 
joskus voisi ehkä pienen, sievän nartunkin 
ottaa. 

Muistan kuinka minuun teki suuren 
vaikutuksen Mäkelän Susannan "Taimi" 
(Int, Fin, S & Lv Mva Aziz Tamasha) kun 
näin sen ensi kerran muutaman kuukauden 
ikäisenä. Se tepasteli kaikessa n. 30 cm sä-

käkorkeudessaan Hyvinkään ratatreeneihin 
täynnä itsevarmuutta ja tyyneyttä. Niinpä 
jo useita vuosia sitten "tilasin" Taimimaisen, 
rauhallisen ja viisaan narttupennun. 

Kun suureksi surukseni Alpo jätti meidät 
äkillisesti 2007, sain vähän sen jälkeen pie-
nen ja kauniin nartun ja vieläpä vihdoin sen 
fawnin! Kaupanpäälle tuli vielä eläväinen ja 
villi luonne.

3. Mitä harrastat saluki(e)si kanssa?  

Harrastan enimmäkseen näyttelyitä ja 
maastoja. Ratajuoksukilpailut ovat meikäläi-
sen hermoille aivan liian jännittävä laji, jo-
ten käymme radalla vaan harjoituksissa nau-
tiskelemassa. Olen harrastanut aina kunkin 
koiran kanssa sitä lajia, mikä sille parhaiten 
tuntuu sopivan. Habibi kävi maastoissa ja 
vähän radalla, Alpo viihtyi sekä näyttelyissä 
että maastoissa, joten siitä tuli kaksoisva-
lio suhteellisen helposti. Totinen-Turo sen 
sijaan ei oikein viihtynyt missään, joten 
valioitumisen jälkeen Turo jäi kotimiehek-
si. Maire sen sijaan on niin eloisa ja utelias 
luonne, että hänen kanssaan voi toivottavas-
ti puuhastella kaikenlaista. 

Mutta ehkä kuitenkin kaikkein eniten 
harrastamme ja nautimme laajakirjoisen ka-
veripiirin kanssa ilakoimisesta metsälenkeil-
lä ja hiekkakuopalla!  

4. Mikä salukissa ihastuttaa/vihastuttaa?   

Oikeastaan salukissa ei vihastuta mikään, 
ainoastaan ihastuttaa! Se on äärimmäisen 
esteettinen rotu, sen kaunista liikkumista 
ja olemusta voi katsella loputtomiin. Saluki 
on järkevä ja harkitseva (useimmiten!) eikä 
hössötä ja vaadi alati huomiota. Salukissa on 
synnynnäistä sielun sivistystä!

5. Millainen on ihannesalukisi? 

Ulkoisesti ihannesalukini on ennen kaik-
kea tyylikäs, kaunis ääriviivainen, päästä 
hännän päähän kuin sulavasti siveltimellä 
vedetty. Silmät ovat sielun peili, joten arvo-

kasta ja ilmeikästä "naamaa" on kaunis kat-
sella. Liikkeet tietty vaivattomat ja joustavat. 
Kaiken kaikkiaan saluki on hienostunut ja 
arvokas, mutta samalla sporttinen koira. 

Koska elämä on kuitenkin eniten nor-
maalia eloa ja kotona oloa, rento ja avoin 
luonne sekä tietysti terveys ovat kaiken A ja 
O!

6. Mikä on kohokohta salukiurallasi? 

Kohokohtia on paljon, arjen mukavis-
ta hetkistä metsälenkeiltä aina näyttelyjen 
voittohetkiin. Ehkä Alpon kanssa mieleen-
painuvimpia kohokohtia näyttelyistä olivat 
Juniori Maailman Voittaja -titteli, Erkkarin 
BIS, Baltic Winnerin BIS-2 ja monet ve-
teraani BIS-sijoitukset. Oli ihanaa omistaa 
koira, joka säilytti loppuun asti leikkimie-
lisen asenteen ja joka oli parhaimmillaan 
veteraanina!

Erityisen mieleenpainuvia hetkiä ovat 
olleet aina uusien pienten taapertajien tulo 
kotiin, Alpon ja JiiPeen lasten syntymät sekä 
niiden elämän seuraaminen. Ulkomaan 
näyttelymatkat hauskassa seurassa ovat ol-
leet vuoden kohokohtia ja valtavan rikastut-
tavaa on ollut uusien ihmisten tapaaminen, 
niin koti- kuin ulkomaillakin.

Mieleenpainuvia ovat olleet myös kaikki 
synnytykset, joissa olen saanut olla mukana. 
Uuden, pienen elämänalun näkeminen on 
valtavan liikuttavaa!

7. Tulevaisuutesi salukien parissa. 

Samoilla linjoilla jatketaan kuin tähänkin 
asti. Mairen kanssa aloitellaan näyttelyitä 
ja odotellaan kovasti, että päästään aloitta-
maan maastojuoksuharrastus! 

8. Terveisesi salukiväelle

Toivotan kaikille mukavaa ja ennen kaik-
kea rentoa harrastusmieltä ja pidetään hyvä 
huoli näistä rakkaista ystävistämme!

Raija Lundström
Toim. LAURA-ELINA PASANEN

MEIDÄN REMMI:
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Härkälinna on rakennettu TV-ohjel-
makonseptia ”Suuri Seikkailu 2005” 
varten, se sijaitsee korkealla mäen pääl-
lä ja näkymät ovat yli Iso-Roineen jär-
ven. Härkälinnaan mahtuu 17 henkeä 
nukkumaan kahdessa kerroksessa, pie-
nemmät mökit majoittavat 4-6 henkeä 
mukavasti. Härkälinna ja mökit Ukko 
ja Ahti toivottavat myös koirat tervetul-
leiksi ja paikalla olikin muutama saluki 
nauttimassa ihanasta luonnosta ja mai-
semista. Härkälinnan keksi kongressi-

karonkka 
9. – 10. 5.2009, Härkälinna, Hauho

Teksti: PIRKKO & KARI KUNNAS

Salukikongressin 

toimikunnan sihteeri Pirjo Jäppinen. 
Härkälinna oli hieno paikka, voi suosi-
tella muillekin!

Lauantaina sää oli sateinen, turnauk-
sen aikaan vettä tihuutti taivaalta, mut-
ta se ei haitannut tunnelmaa eikä tais-
teluja. Salukikerho lahjoitti jokaiselle 
turnaukseen osallistuvalle sadeviitan. 
Sunnuntaina aurinko paistoi ja päivä 
oli kaunis. Sunnuntaina herättiin ku-
kin omaan aikaan, sai rauhassa herätä 
kahvin tuoksuun ja lintujen lauluun. 

K ARO N KK A  
9.-10.5.2009

10.00 -  Ava jaiset
11.00 -  Keskia ikainen t urnaus

13.00 -  Kenttälounas
15.00 -  Palautepalaveri

17.30 -  I l la l l inen
19.00 -  Savusauna
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Härkälinna 9.-10.5.2009:

isäntä: Jaakko Pouttu•	
pitopalvelun emäntä: Pirjo Kos-•	
kinen
kutsuttuja 60–70, osallistujia •	
paikan päällä 17 (muutama il-
moittautunut estyi saapumasta 
ja ilmeisesti äitienpäivä rajoitti 
osallistumista)
kutsun karonkkaan saivat kon-•	
gressissa työtä tehneet ja kon-
gressin kokonaisvaltaiseen 
onnistumiseen merkittävästi vai-
kuttaneet henkilöt
salukeja mukana 2 narttua ja 6 •	
urosta

Keskiaikainen turnaus:

katapulttiammuntaa kuulalla ja keilalla •	
(joukkueyhteistyö)
maahan kiinnitetyssä kepissä olevan rauta-•	
pallon saaminen omaan monttuun (kaksin-
taistelu)
vedenkantoa kilpajuoksuna (joukkueyh-•	
teistyö) – tosi rankkaa!
köydenvetoa pöllin päällä seisoen, taktiik-•	
kakilpailuna (kaksintaistelu)
märkien sienien heittäminen kohti vas-•	
tustajaa erityisessä kierrettävässä laitteessa 
(joukkueyhteistyö)
joukkueita oli kaksi: ’Katja’ ja ’Katjan tap-•	
pajat’; Katjan tappajat voittivat (vaikka sen 
älämölön jälkeen ei olisi uskonut 

Kongressin kiitos- ja  
karonkkalahjat:

karonkkalaisille osallis-•	
tujalahjaksi pyyheliina 
ja kongressin kiitoksena 
kylpytakki, jossa jokaisen 
oma nimi ja juokseva 
saluki-logo
kaikille kongressityönteki-•	
jöille kylpytakki, jossa oma 
nimi ja juokseva saluki-
logo (jaettiin erkkarissa, 
loput postitse kotiin)
rantasaunassa oli hemmot-•	
teluna kasvonaamioita ja 
hyväntuoksuisia saippuoita

Aamupala syötiin, paikko-
ja siivoiltiin, jokainen läh-
ti omassa aikataulussaan 
kotimatkalle.

Härkälinnassa oli sau-
noja moneen makuun, 
maan sisällä oleva savu-
sauna, Härkälinnan oma 
sauna sekä erinomainen 
rantasauna. Löylyäkin riit-
ti, sillä moni jätti talviturk-
kinsa Hauholle.
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Jälkeenpäin ihmettelen vieläkin, kuinka 
yhteen vuorokauteen mahtuukin niin paljon 
hienoja hetkiä. Keskiaikaisissa kisailuvem-
paimissa löysin itsestäni uudelleen pikkuty-
tön. Sain hullutella ja leikkiä lapsen lailla. 
Mäiskin märkiä sieniä vimmatusti ja ohi tai 
osuen vastustajaan kuitenkin tähdäten. Tai-
sinpa tuottaa suurta iloa vastustajilleni, kun 
sain samanlaisia roiskuvia pläjäyksiä takai-
sin suoraan naamalleni. Rillit oli huurussa 
ja vaatteet märkänä, muttei se menoa ja iloa 
haitannut.

Sain saunoa hämyisässä rantasaunassa 
leppoisan tunnelman vallitessa. Levittelim-
me naamoillemme miellyttävän tuoksui-
sia naamioita. Nehän saivat aivan ihmeitä 
aikaan. Nuorruin ja innostuin suorastaan 
hurjastelemaan. Lähdin paljaita varpaitani 
läpsytellen porukan perässä laiturille uima-
aikeissa. Niinpä päätin pulahtaa järveen 
yhden kerran kastautumaan. Kummallista 
kyllä, lämpimät löylyt saivat jäseneni uudel-
leen kaipaamaan vielä viileään järviveteen. 
Toisen kerran pulahtaessani uskaltauduin-
kin jo kunnolla kastamaan itseni. Johtuiko 
kiukaalle heitetystä maltaan tuoksusta vai 
tästä äkillisen nuortumisen huumasta, ki-
paisin laiturille vielä kolmannenkin kerran. 
Tällä kertaa vetäisin pari oikeaa uimaliikettä 
laiturilta poispäin ja ihan yhtä nopeasti pari 

vetoa takaisin päin. Kyllä löylyt taasen mais-
tuivat makeilta.

Olipa mukavaa kun ei ollut kiirettä ko-
tiin. Huomasin myös ilokseni, etten ollut 
ainoa, jolla oli vielä jäänyt jotakin tärkeää 
sanomatta. Sain istua ison pirtin hämys-
sä keskustellen mielenkiintoisten ihmisten 
kanssa aamutunneille asti. Käsittelimme 
avoimesti elämisen iloja ja suruja sekä rak-
kauden vaikeaa taitoa. Minulle oli upea ko-
kemus, että uskalsimme näin kohdata toi-
semme ihmisinä.

Muutaman tunnin yöunen jälkeen vii-
vyttelin kotiinlähtöäni auringon paisteessa 
ja jäsenet raukeina. Pohdinta jatkui pitkän 
kahvimukin ääressä. Leppoisaa oleilua, nau-
run remakkaa, salukimuisteloita vuosien 
takaa. Olen itsekin ollut mukana jo reilut 
kaksikymmentä vuotta.

Hieno kokemus, yksi vuorokausi elämäs-
täni ja sain tuplasti enemmän kuin ennak-
koon saatoin odottaa. Hauskojen muistojen 
lisäksi, arkeni aamuja lämmittää muhkea 
nimelläni varustettu aamutakki.

Kiitos,
Marja-Leena Ahonen

Ilahduin valtavasti, kun kutsu karonk-
kaan saapui. On loistava idea kasata saluki-
väkeä joskus yhteen kevyemmissäkin mer-
keissä ja kyllähän sitä oli kongressin eteen 
jokainen myös töitä tehnyt. 

Hauholla sijaitseva Härkälinna oli ker-
rassaan mielenkiintoinen paikka. Siellä ku-
vattiin aikanaan Suurta seikkailua (olikohan 
se 2005 tai 2006) ja nytpä pääsimme sitten 
kokeilemaan näitä keskiaikaisia lajeja suuren 
seikkailun henkeen katapulttiammunnasta 
lähtien. Vaikka sade meidät kastelikin, niin 
hauskaa se oli. Näimme äärimmäisiä suori-
tuksia puolin ja toisin.

Kylmistä koitoksista oli ihanaa päästä 
lämpimän ruokapöydän ääreen. Saimme 
varmastikin parasta lohikeittoa, mitä minä 
ainakaan olen koskaan syönyt. Ruokatar-
joilua oli muutenkin päivänmittaan siihen 
tahtiin, että ylensyönnin riski oli ilmeinen... 
Pääsimme myös jo vähän esikatselemaan 
kongressin erkkarin DVD:ta ja useat sil-
mäparit nauliutuivat syömisen lomassa tv-
ruutuun.

Ilta jatkui saunomisen ja seurustelun 
merkeissä. Täytyy sanoa, että Härkälinnassa 
oli jo miljööstäkin johtuen oma erityinen 
tunnelmansa ja toivottavasti tätä paikkaa 
päästään ehkä joskus tulevaisuudessakin 
hyödyntämään. Kiitokset tämän karonkka 

Osallistujien mietteitä karonkasta

idean isille ja äideille! Kuvat härkälinnasta 
ja kerholaisten puuhista puhukoot puoles-
taan :)!

Susanna Mäkelä

Karonkkaan kun kutsu tuli, toki sinne 
lähdettiin. Pakollisen mutkan kautta peril-
lekin osattiin. Härkälinna jyhkeänä meitä 
siellä odotti. Halauksin tervetulleeksi toi-
votettiin. Makuupaikat jaettiin, kuulumiset 
kerrottiin, iltapalaa nautittiin.

Aamusella ihanaan kahvintuoksuun he-
rättiin, lahjojakin jaettiin. Sadeviitat tarpee-
seen, taivaalta kun vettä tuli. Turnajaisiin 
lähdettiin, joukkueetkin jaettiin. Nimet 
niille annettiin – Katja vastaan Katjan tappa-
jat. Katapultillakin ammuttiin, rautapalloa 
tangolla kuppeihin väännettiin, ämpäreillä 
vettä kuskattiin, kannonpäältä vastapeluria 
pudotettiin. Liekö nimi enne ollut, tappajat 
kun voiton vei. 

Kenttälounaan emäntä oli sillä välin loih-
tinut. Lohisoppa maistui nälkäisille kamp-
pailijoille. Kongressia muisteltiin, asioita 
kirjattiin. Videoita katsottiin, näytelmäkin 
nähtiin ja nauruhermoja koeteltiin. Sään-
nöistäkin keskusteltiin hyvässä hengessä 
tietenkin. Päivällisen makoisan illansuussa 
nautittiin, emäntä kiitokset ansaitsi.

Osa joukosta kotiin lähti maastokisat 
kun odotti. Miehet savusaunaan lähti, pian 
sieltä kylmissänsä palasi, joku oli löylyt vie-
nyt. Rantasauna lämpiämään! Naiset ensin 
kylpemään, kohtaloista kertoiltiin, naamioi-
ta laiteltiin, talviturkit heitettiin. Puhtaina 
pulmusina palattiin, saunakahvit nautittiin. 
Väsyneitä hyvissä ajoin nukkumatti kutsui.

Kotimatkalle aamusella joukko alkoi 
suunnistaa. Härkälinna muistutuksen päätti 
antaa, auto kun juuttui härkälinnan santaan. 
Kaikki keinot kun käytettiin, vihdoin sieltä 
poiskin päästiin. Kiitokset Tanulle avusta.

Parhaimmat kiitokset salukikerholle 
hauskasta tapahtumasta, yksi elämäni mu-
kavimmista.

Pirkko & Kari Kunnas

Tarunhohtoinen harmaa hirsilinna - 
sinne on päästävä! Salukikerhon hallitus 
halusi kiittää Salukikongressin 2008 työ-
muurahaisia ja järjesti karonkan. Karonkka-
kutsun kuva oli niin houkuttelevan näköi-
nen, että pakkohan se oli hommata vapaata 
tilaisuutta varten.

Härkälinna sijaitsee Hämeenlinna-Hau-
ho -seudun kauniissa maalaismaisemissa. 
Valitettavasti itse päärakennus on jostain 

syystä avohakkuun vieressä, mutta upeasti 
rinteessä kylläkin. Keskiaikaisen näköisen 
Härkälinnan vieressä on muutama tavan-
omainen, siisti pikkumökki rinteessä. Mö-
keiltä ja linnalta avautuvat kauniit näkymät 
järvelle ja rannan niitylle. Niityllä on kes-
kiaikaista kisailukalustoa, joita on käytetty 
ohjatusti vuokraajien kanssa.

Härkälinnaa joukolla ihmettelimme, is-
tuimme taljoilla pirtin pitkän ja massiivisen 
riippupöydän ääressä ja nautimme aivan 
erinomaisen maittavista aterioista. Välillä 
mittelimme joukkueittain niityllä katapul-
tin ja muiden kojeiden parissa, eikä sade-
kaan pahemmin haitannut. Sisällä kävimme 
läpi risuja ja ruusuja kongressiin liittyen. 
Pikkuryhmissä puhdistettiin myös ham-
paankolot, jos sinne tai sydämeen oli jäänyt 
jotain murhetta kongressiin liittyen. Meille 
oli myös varattu hienot kylpytakit ja -pyyh-
keet brodeerauksin sekä tuoksusaippuat.

Kerhon hallitus oli todellakin nähnyt 
vaivaa ilahduttaessaan meitä kongressin 
työntekijöitä. Harmillisesti moni kongres-
sin työrukkanen puuttui joukosta karonkan 
hankalan ajankohdan tai muiden esteiden 
takia. Uskomattoman hieno tapahtumam-
me Salukikongressi 2008 sai arvoisensa 
päättäjäiset!

Katja Pellikka
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www.alwathbasaluki.com

Al Wathba Salukis
Stars  of  today. . .

Al Wathba Ya’la Yalla &
Al Wathba Yara Amira
representing their countries
in LC European Championship

Ruweis Alwathba
Sahibihah
New SE CH

Al Wathba
Yemina Sadiqa
New FI CH

Stars  of  todayA
d 

H
el

i P Al Wathba 

for coursing, showing and fun
Eyes on tomorrow...

Sixten’s & Troja’s
puppies expected
this autumn!

Int & Multi CH

Al Wathba 
Thamir Abdul-
Haqq

&
Int & Multi CH
Al Wathba
Uruba Hadiya

Eyes  on tomorrow
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1. Mikä oli yleisvaikutelmanne tämän 
näyttelyn koirien tasosta verrattuna 
muualla arvostelemiinne salukeihin?

Olen aina ihaillut rotua Suomessa, 
mutta valitettavasti ne eivät tällä kertaa 
olleet enää kaikin puolin yhtä laaduk-
kaita.

2. Mikä niissä oli erinomaista ja mitkä 
olivat pahimmat viat?

Niiden kokonaiskuva oli yleisesti 
ottaen tyydyttävä, selkälinjat olivat hy-
vät ja päät yleensä hyvät. Etuosat ovat 
aina olleet ongelma tässä rodussa,  ja 
ne olivat monilla melko huonot. Mut-
ta erityisesti en pitänyt siitä, että näin 
niin paljon huonoja takaosia, jotka eivät 
koskaan ole olleet todellinen ongelma 
tässä rodussa. Monet näkemäni koirat 
olivat niin ahtaita takaa, että oli vaikea 
uskoa niiden pystyvän lainkaan liikku-
maan. Muutamat olivat hieman liian 
kookkaita, mikä mielestäni pilaa tyylik-
kyyden ja vinttikoiramaisuuden.

3.   Entä koirien kunto, luonne, jne.?

Suurin osa esitettiin HUIPPUkunnos-
sa, eikä ainoallakaan ollut huono luon-
ne.

4.   Kummat olivat parempilaatuisia, 
urokset vai nartut?

Nartut olivat yleensä ehdottomasti 
parempilaatuisia, mikä tietää hyvää ro-
dulle.

5.  Miten voittajat erottuivat joukos-
ta?

Voittajat erottuivat tyypin, terveyden 
ja rakenteen puolesta. Valitettavasti pa-
ras narttuni ei taistellut voittaakseen, jo-
ten se sai itse vastata seurauksista. Sen 
olisin mielelläni vienyt matkalaukussa 
kotiin. Se on juuri sitä, mitä salukissa ja 
erityisesti nartussa haen.

Parhain terveisin, Javier Blanco

TUOMARIKOMMENTTI:

Javier Blanco, 
25.4.2009 LAHTI

Englannin kielestä kääntänyt Kirsti Peitsara

- yksilöllisiä koiranvaatteita mittatilaustyönä

Takit, sadeviitat, haalarit, huput, juoksumanttelit,
huomioliivit, häkinpäälliset...

www.hippiehound.com

KOIRAYRITTÄJÄLUETTELO

Saluki-lehden uusi koirayrittäjäluettelo on tarkoitettu 
sekä koira-alan yrittäjiä että salukiharrastajia palvele-
vaksi palstaksi, jonka tovomme kasvavan pienen luet-
telon mittoihin. 

Saluki-lehti on Suomen Salukikerho ry:n jäsenlehti, jon-
ka painos on tällä hetkellä 450 kpl. Lehti postitetaan n. 
350 kotimaiselle ja 30:lle ulkomaiselle salukiharrasta-
jalle. Lisäksi lehden saavat yhteensä nelisenkymmentä 
ylituomaria ja ulkomuototuomaria. Irtonumeroita voi 
tiedustella Tuire Kantoluodolta: jasensihteeri@saluki.fi.  

KÄYNTIKORTTI-ILMOITUS 
KOIRAYRITTÄJÄLUETTELOON:
90 x 50 mm (300 dpi) värillinen vaa-
kailmoitus 16 €  Salukikerhon jäsenil-
le / 20 € ei-jäsenille.

TIEDUSTELUT: 
lehti@saluki.fi

KOIRAYRITTÄJÄLUETTELO

S A LU K I - L E H D E S S Ä

TAUSTA N KU VA : 
KUKK A H Ä KK Ä SEN KU VAG A LLERI A /  Asaraf i  Qadi r  A bdul  Leo
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J älleen kerran salukien oma 
näyttely keräsi runsaasti 

osanottajia. Uroksia oli  ilmoi-
tettu viralli-
siin luokkiin 74, 
joista 60 oli  pai-
kalla ja narttu-
ja 91, joista 76 
oli  läsnä. Lisäk-
si pentuluokissa 
aloitti  näyttely-
uransa yhteensä 
12 pitkänokkaa 
( k o i r a m ä ä r ä t 
on otettu netti-
tuloksista, joten 
määrät saatta-
vat sisältää pie-
niä virheitä). 
Sää oli  koko päivän melko viileä, 
ellei jopa kylmä ja ajoittaisia 

vesisateitakin saatiin. Urokset 
arvosteli  tänä vuonna italia-
lainen Roberto Forsoni, joka 

kasvattaa sa-
lukeja kennel-
nimellä Kan Ya 
Ma Kan. Hän 
arvosteli  urok-
set sekä valit-
si  BIS-pennun, 
B I S - k ä y t t ö l u o -
kan koiran sekä 
rodun parhaan. 
Nartut arvoste-
li  saksalainen 
Meike DeHaney 
(von der Irmin-
sul).  Hänen va-

littavinaan olivat myös BIS-ve-
teraani, BIS-sileäkarvainen ja 
BIS-kasvattaja.

S a l u k i k e r h o n 
e r i k o i s n ä y t t e l y 
6.6.2009 Hels in-
gin vint t ikoiraker -
hol la
Tekst i :  Tuul ia  Huhtala
Kuvat :  E l i sa  Kohtamäk i  ja  R ai ja  Lundström
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Pentuluokkien tunnelmat

Urospentuja ol i  tänä vuonna ainoas-
taan 5–7 kuukauden ikäisi l le  tarkoi-
tetussa luokassa,  mihin ol i  i lmoitettu 
kuusi  pikkupoikaa.  Heistä voiton vei 
Tazi l lah Husayn Ameer KP:l la  ja  joka 
valitt i in myös BIS-pennuksi .  Narttu-
jen pikkupennuissa 57 kk ki lpail i  vi isi 
tyttöä.  Luokan voitt i  Tazi l lah Hanin 
Shakila KP:n kera ja  joka myöhemmin 
valitt i in VSP-pennuksi .  Narttujen pik-
kupentuluokassa myös Zarabis  Omidin 
tuomari  katsoi  laadultaan KP:n arvoi-
seksi .  Narttujen pentuluokassa 7–9 kk 
Tsekintuonti  Buthayna Al-Qadar voitt i 
luokan KP:l la.

Junioriurokset

Urosten juniori luokassa ol i  tänä vuon-
na vain neljä  paikalla,  joista ainoastaan 

luokan voittaja El  Hamrah Fahiim-Fa-
hir  sai  laatumaininnan erinomainen. 
Loppukilpailuissa Fahir  ol i  myös VSP-
si leä.  Muut luokassa si joittuneet  ol ivat 
El  Hamrah Fikri  Fahir,  Dyanitos Parviz 
sekä Rudan Redwan.  

Urosten nuorten luokka

Nuorten luokassa ki lpail i  täl lä  kertaa 
yhteensä 11  nuorta herraa,  joista kuusi 
Forsoni  katsoi  erinomaisen arvoisiksi . 
Luokan kaksoisvoiton vei  vi ime vuoden 
tapaan – si l loin tosin juniori luokassa 
ki lpail leet  – savolaiset  punaiset  vel jek-
set  Aziz  Cane Zadan sertin kera ja  Aziz 
Chakad.  Luokassa kolmanneksi  ja  nel-
jänneksi  s i joittuivat  niin ikään vel jek-
set  Kirman Behram ja Kirman Beshir. 

Urosten avoin luokka

Avoin luokka ol i  tuttuun tapaan suu-
rin osal l istujamäärältään.  Tänä vuonna 
luokkaan osall istui  yhteensä 24 urosta, 
joista seitsemän sai  laatumaininnan 
erinomainen.  Luokan voittoon sekä 
PU-4 si joitukseen sertin kera ylsi  Ve-
näjäl lä  pitkält i  Suomalaisista l injoista 
kasvatettu Imran Ad’astra Ibn Ram-
mah. Luokan toiseksi  val itt i in Kirman 
Vasuman myös sertin kera,  kolmannek-
si  ylsi  Britt ituonti  Cottonore Eclipse 
varasertin kanssa ja  neljänneksi  Tazi l-
lah Iraiyavan.

Käyttöluokan urokset

Käyttöluokassa ol i  täl lä  kertaa vain kol-
me urosta ki lpailemassa,  joista kaikki 
ol ivat  laadultaan erinomaisia.  Voitto 
meni tässä luokassa nuorten luokan 
voittajan ”Potterin” perheeseen el i  Aziz 
Uzziahil le,  joka loppukilpailuissa ol i 
myös PU-3 ja  BIS-käyttökoira.  Luokas-
sa toiseksi  ja  kolmanneksi  s i joittuivat 
Dadaelis  Nile  of  Tazi l lah sekä Kuriirin 
Empedor May.

Valioluokan urokset

Valioluokassa ki lpail i  tänä vuonna 13 
urosta,  joista 11  sai  erin.  Tazi l lah Latif 
Farrukh uusi  vi imevuotisen luokkavoit-
tonsa ja  si joittui  myös toiseksi  paras 
uros -kehässä.  Luokassa muut si joit-
tuneet  ol ivat  Khaireddin Sarif ,  Alan-
komaista tuotu El  Ubaid’s  Kalimantan 
sekä Aziz  Shadman.

Veteraaniurokset

Urosten veteraaniluokassa esitett i in 
vi isi  koiraa,  jotka kaikki  ol ivat  erin-

Tulok s e t :

omaisen arvoisia.  Tässäkin luokassa 
voiton uusi  vi ime vuodesta Tazil lah 
Rajaah Al-Rubin,  joka valitt i in myös 
BIS-veteraaniksi  sekä koko näyttelyn 
parhaaksi  urokseksi .  Toiseksi  ylsi  El 
Hamrah Rammah-Sahir,  kolmanneksi 
Slovanian tuonti  Edisova Baz-Jar sekä 
neljänneksi  Tazi l lah Sultan al  Arab.

Juniori luokan nartut

Juniorinartuissa esitett i in yhteensä 
13 nuorta neit iä,  joista vi isi  palkitt i in 
eri l lä.  Luokan voiton vei  Hadayan Ma-
xima,  toiseksi  s i joittui  Rudan Rouhani, 
kolmanneksi  Aziz  Ezdar ja  neljänneksi 
Rudan Rifkat.

Nuorten luokan nartut

Myös narttujen nuorten luokassa ki lpai-
l i  13 koiraa,  joista vi isi  ol i  erinomaisia. 
Luokkavoittoon ylsi  Al-Dahab Bashirah 
sertin ja  PN-3 -si joituksen kera.  Toi-
seksi  ja  PN-4 myös sertin kanssa si joit-
tui  Aziz  Didar.  Muut luokkasijoittuneet 
ol ivat  Kuriirin Giada Gio sekä Dyynien 
Idiz  Iraida.

Avoimen luokan nartut

Narttujen avoimeen luokkaan osall istui 
täl lä  kertaa 20 salukia,  joista seitsemän 
katsotti in laadultaan parhaiksi .  Luok-
kavoiton vei  Dyanitos Jabalon varaser-
tin kera,  toiseksi  ylsi  Ruotsin tuonti 
Khali ls  Qadira A Qadar,  kolmanneksi 
s i joittui  El  Hamrah Elham ja neljän-
neksi  Saksan tuonti  Pari-Was Inanna 
Al  Qassameh.

Käyttöluokan nartut

Käyttöluokassa esitett i in tänä vuonna 
vi isi  koiraa,  joista ainoastaan luokan 
voittaja Aziz  Velayat,  joka palkitt i in 
myös serti l lä,  ol i  erinomaisen arvoi-
nen.  Sertin myötä ”Larasta” tul i  myös 
Suomen muotovalio!  Muut luokassa si-
joittuneet  ol ivat  Alankomaiden tuonti 
El  Ubaid’s  Kheditzah,  Kuriirin Evana 
May sekä Dyynien GT Gisele.

Narttujen valioluokka

Tässä luokassa esitett i in 13 narttua, 
joista kahdeksan oli  laadultaan parhai-
ta.  Luokkavoiton sekä näyttelyn kau-
neimman tittel in vei  täl lä  kertaa Aziz 
Xanom. Luokan toiseksi  ja  PN-2:ksi  s i-
joittui  Aziz  Yas.  Luokan kolmanneksi  ja 
BIS-si leäksi  s i joittui  Britt ituonti  Bedu 
Solange El  Hamrah ja  neljänneksi  luo-
kassa tuli  Abu Hakim Ismat.

Narttujen veteraaniluokka

Veteraaninarttuja esitett i in täl lä  kertaa 
10,  joista neljä  tuomari  katsoi  erinomai-
siksi .  Luokkavoiton ja  VSP-veteraanin 
t ittel in vei  Aziz  Qaside.  Muut luokkasi-
joittuneet  ol ivat  El  Hamrah Tif lah,  Aziz 
Nehayat sekä Dyynien Flying Fantasy.

Kasvattajaluokat

Kasvattajaluokissa Aziz  val itt i in par-
haaksi ,  toiseksi  tul i  El  Hamrah,  kol-
manneksi  Tazi l lah ja  neljänneksi  Dyy-
nien.
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Paras uros:

PU-1, VSP Tazillah Rajaah al-Rubin 
PU-2 Tazillah Latif  Farrukh
PU-3 Aziz Uzziah
PU-4 Imran Ad’astra Ibn Rammah, SERT

Lisäsertit:
Aziz Cane Zadan
Kirman Vasuman

Vara-sert:
Cottonore Eclipse

PU-1 PU-2

PU-3 PU-4, sert

sert sert

vara-sert

Paras narttu:

PN-1, BIS Aziz Xanom
PN-2 Aziz Yas
PN-3 Al-Dahab Bashirah, SERT
PN-4 Aziz Didar, SERT

Lisäsert:
Aziz Velayat -> FI MVA

Vara-sert:
Dyanitos Jabalon

PN-1 PN-2

PN-3, sert PN-4, sert

sert vara-sert
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BIS-kasvattaja

BIS-pentu: Tazillah Husayn Ameer 
VSP-pentu: Tazillah Hanin Shakila

BIS-käyttö: Aziz Uzziah
VSP-käyttö: Aziz Velayat

BIS-vet: Tazillah Rajaah Al-Rubin
VSP-vet: Aziz Qaside

BIS-sileä: Bedu Solange El Hamrah
VSP-sileä: El Hamrah Fahiim-Fahir

BIS-kasvattaja: Aziz

VSP / BIS -pentu VSP / BIS -käyttöluokka

VSP / BIS -veteraani VSP / BIS -sileä

S unnuntaiaamu valkeni ai-
nakin sään puolesta parem-

missa merkeissä, kuin missä 
erkkari käytiin 
lauantaina. Ke-
hät aloitettiin 
jo yhdeksältä 
s i l m ä l l ä p i t ä e n 
iltapäivän mo-
ninaisia loppu-
kilpailuja. Mu-
kana Showssa 
oli  10 pentua, 
50 urosta ja 63 
narttua. Edelli-
sen päivän tuo-
marit siis vaih-
toivat kehiä ja 
näin ollen saksalainen Meike 
DeHaney arvosteli  urokset ja 
italialainen Roberto Forsoni ar-
vosteli  nartut.

Saluki Shown luokkajako ja 
säännöt poikkeavat virallises-
ta kaavasta. Luokissa annetaan 

kirjallinen ar-
vostelu, mutta 
laatuarvostelua 
osoittavia nau-
hoja ei jaeta, 
vaan kaikki tu-
levat mukaan 
k i l p a i l u l u o k -
kaan. Neljä 
parasta sijoi-
tetaan ja sijoi-
tusten yhtey-
dessä tuomari 
päättää, ketkä 
sijoitetuista jat-

kavat PU/PN-kehään. Nämä jat-
koon menijät palkitaan KP:lla.

Saluki Show 7.6.2009 
Helsingin vintt ikoira-
kerholla
Tekst i :  Susanna Mäkelä
Kuvat :  E l i sa  Kohtamäk i  ja  R ai ja  Lundström
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Tulok s e t :

Pentuluokat

Pennut ol ivat  jakautuneet  tasaisesti 
vi i teen urokseen ja  vi iteen narttuun. 
Kaikki  pennut ki lpail ivat  5–7 kk ”baby-
pentu” luokassa.  Urokset  voitt i  Tazi l lah 
Halah Abbaas KP:n kera.  Seuraavat  si-
joittuja ol ivat  Zarabis  Oamra,  Tazi l lah 
Husayn Ameer ja  Zarabis  Oldooz.  Nart-
tupentujen ykkönen KP:l la  palkittuna 
ol i  Zarabis  Odezia perässään Tazil lah 
Hanin Shakila,  Samoems Saree ja  Tazi l-
lah Haliha Almasi.

Urosten juniori luokka

Junioriuroksia astel i  kehään kuusi  kap-
paletta.  Luokkavoittaja ol i  Muazzaz Al-
Ahab KP:l la  palkittuna.  Toiseksi  s i joit-
tunut El  Hamrah Fahiim-Fahir  sai  myös 
KP:n.  Seuraavat  si joittujat  ol ivat  Non 
Serviam Anax Imperator ja  El  Ham-
rah Fikri  Fahir.  Junioreiden yläikäraja 
Showssa on 15 kuukautta.

Urosten nuortenluokka

Seitsemän urosta ol i  nuortenluokassa 
ja  myös tässä luokassa kaksi  ensim-
mäistä palkitt i in KP:l la.  Aziz  Cane Za-
dan voitt i  ja  seuraavat  si joitukset  ott i-
vat  Kirman Beshir,  Kirman Behram ja 
Kuriirin Geronimo Gio.

Avoimen luokan urokset

Urosten suurin luokka ol i  avoin luokka, 
jossa ol i  15 urosta.  Näistä vi idestätois-
ta tuomari  katsoi  kaikki  neljä  si joittu-
nutta KP:n arvoisiksi .  Edell isen päivän 
ison luokkavoiton uusi  Imran Ad¥astra 
Ibn Rammah. Seuraavil la  si joi l la  ol ivat 
Kirman Vasuman, Tazi l lah I lango Khan 
ja  Kiiturin Asser.

Urosten käyttöluokka

Käyttöluokassa ki lpail i  kuusi  urosta. 
Tazi l lah Khanda-Karneol  voitt i  KP:n 
kera.  Seuraavil la  si joi l la  ol ivat  Aziz  Uz-
ziah,  Kuriirin Empedor May ja  Dadaelis 
Nile  of  Tazi l lah

Valioluokan urokset

Valiouroksia ol i  paikalla  yhdeksän. 
Kaikki  si joittuneet  ol ivat  jäl leen KP:n 
arvoisia.  Luokan voitt i  Aziz  Yavar pe-
rässään El  Ubaids Kalimantan,  Tazi l lah 
Latif  Farrukh ja  Aziz  Vazeh.

Urosten seniori luokka

Seniori luokka on yksi  Saluki  Shown eri-
koisuuksista ja  tässä luokassa ki lpaile-
vat  7–10 -vuotiaat  salukit .  Senioreita 
ol i  i lmoitettu kaksi .  Voittaja KP:l la  pal-
kittuna ol i  Tazi l lah Rajaah al-Rubin ja 
toiseksi  s i joittui  Edisova Baz-Jar.

Veteraaniurokset

Veteraaniluokka onkin si is  todell inen 
ikämaestrojen luokka,  koska si inä ki l-
pailevat  koirat  ovat  kaikki  yl i  10-vuo-
tiaita.  Uroksia tässä luokassa ol i  kaksi 
ja  molemmat palkitt i in myös KP:l la.  El 
Hamrah Rammah-Sahir  voitt i  ja  toisek-
si  tul i  Tazi l lah Shimon Sabah.

Juniori luokan nartut

Jatketaanpa narttujen luokkakohtaisi l-
la  tuloksi l la.  Juniorinarttuja ol i  paikal-
la  10 ja  luokan voitt i  KP:n kera Muaz-
zaz Amurrah.  Seuraavil la  si joi l la  ol ivat 
El  Hamrah Fil  Fi l ,  Non Serviam Apage 
Satanas ja  El  Hamrah Faria.

Nuortenluokan nartut

Nuortenluokassa kisai l i  kahdeksan 
narttua.  Ykköseksi  tul i  Aziz  Didar pe-
rässään Hadayan Maxima, Eirecogtei ls 
Qawai Creusa ja  Aziz  Ezdar.  Kolme en-
simmäistä palkitt i in KP:l la.

Narttujen avoin luokka

Myös narttujen kohdalla  ol i  avoin luok-
ka päivän suurin luokka.  Paikalla  ol i  15 
narttua.  Luokan voitt i  El  Hamrah Cha-
med ja toiseksi  tul i  El  Hamrah Elham. 
Seuraavat  si jat  menivät  Wallaby¥s Xeer 
Wi-Zalamille  ja  Khali ls  Qadira A Qadi-
ral le.  Kaksi  ensimmäistä saivat  KP:n.

Narttujen käyttöluokka

Käyttöluokassa ki lpail i  vi isi  narttua. 
Myös tässä luokassa annetti in kaksi 
KP:ta ja  luokkavoittaja ol i  El  Hamrah 
Evona.  Seuraavat  si jat  ott ivat  Kuriirin 
Evana May,  Aziz  Baji  ja  Al-Yasamin 
Azhara.

Valioluokan nartut

Valionarttuja ol i  paikalla  12 ja  edell i-
sen päivän tapaan luokan voitt i  Aziz 
Xanom. Seuraavil la  si joi l la  ol ivat  Bedu 
Solange El  Hamrah,  Ghazal  Alfarana 
Jawaid Jannah ja  Kirman Vidya.  Kaik-
ki  neljä  si joittunutta palkitt i in myös 
KP:l la.

Seniori luokan nartut

Seniorinarttuja ol i  yhteensä kuusin ja 
luokan voitt i  Aziz  Qaside perässään 
Abu Hakim Gaia,  El  hamrah Tif lah ja 
Aziz  Qali l .  Kolme ensimmäistä saivat 
myös KP:n.

Narttujen veteraaniluokka

Yli  10-vuotiaita veteraanineitoja ol i 
paikalla  peräti  kuusi  kappaletta.  Ykkö-
seksi  luokassa tuli  Aziz  Nehayat.  Seu-
raavat  si jat  ott ivat  El  Hamrah Ramsa, 
El  Hamrah Rashida ja  Al-Yasamin Ja-
mana.  Kaksi  ensimmäistä palkitt i in 
KP:l la.

Kotikoiraluokat

Yksi  Saluki  Shown mukavista mahdol-
l isuuksista on kotikoiraluokka.  Tämä 
luokka mahdoll istaa kirjal l isen arvos-
telun saamisen koiral le,  joka syystä tai 
toisesta on estynyt  osal l istumaan viral-
l is i in näyttelyihin.  Kotikoiria esitett i in 
yhteensä kolme urosta ja  yksi  narttu 
ja  vi imevuotiseen tapaan luokkavoitot 
korjasivat  uros Kirman Taruk ja  narttu 
Kirman Saidah.
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PU-1, VSP Tazillah Ra-
jaah al-Rubin
PU-2 Aziz Yavar
PU-3 Aziz Cane Zadan
PU-4 Imran Ad’astra 
Ibn Rammah

PN-1 Aziz Xanom
PN-2 Bedu Solange El 
Hamrah
PN-3 El hamrah Cha-
med
PN-4 Aziz Didar

PU-1 PU-2

PU-3 PU-4

PN-1 PN-2

PN-3 PN-4

Tuomareiden urakoitua arvosteltavat  koirat  läpi ,  ol i  aika 
päästää heidät  lounastauolle  ja  näin päästi in jatkamaan 
aina yhtä suuret  kannustukset  keränneessä senior hand-
ler  -ki lpailussa.  Tuomarina toimi Debi  Pomrening-Vir-
tanen,  joka ei  päästänytkään kisai l i joita helpolla,  vaan 
handlerkilpailuihin asiaan kuuluvia koiran vaihdoksia 
nähti in myös.  Mainittakoon myös,  että kehästä löytyi  sa-
lukien l isäksi  muun muassa löwchen,  afgaani  ja  basenji 
el i  varsin monipuolisesta ki lpailusta ol i  kyse :) .  Lopulta 
ki lpailun voittajaksi  selviytyi  J-P Kahelin Maire-salukin 
kanssa. 

Arvostelun aikana ol ivat  molemmat tuomarit  jakaneet 
haluamilleen koiri l le  kutsuja Paras pää tai  Parhaat l i ik-
keet  -ki lpailuun.  Molemmissa ki lpailuissa tuomarit 
joutuivat  suorittamaan asteittaista karsintaa ja  lopulta 
BIS-pää kuului  Aziz  Cane Zadanil le,  joka ki lpail i  uros-
ten nuorten luokasta.  BIS-l i ikkeet  omasi  val ionarttu Aziz 
Xanom.

Lisää huimia suorituksia nähti in pariki lpailussa,  jossa 
si is  esittäjä esittää kahta koiraa samanaikaisesti .  Täs-
sä ki lpailussa voiton vei  Minea Collan,  joka luotsasi  äit i 
Jannaa (Ghazal  Alfarana Jawaid Jannah) ja  tytär Pirkkoa 
(Al-Dahab Bashirah).

Luokkakohtaisten loppukilpailujen l isäksi  Showssa vali-
taan vielä BIS-si leä,  BIS-desert  bred ja  BIS-particolour.
Saluki  Shown kasvattajaryhmät saavat  koostua kolmes-
ta koirasta ja  ne voivat  ol la  myös samasta pentueesta. 
Lisäksi  kasvattaja voi  esittää niin monta ryhmää kuin 
haluaa.  kasvattajaryhmiä ol ikin esi l lä  peräti  yhdeksän ja 
BIS-kasvattaja ol i  kennel  El  Hamrah kolmen grizzlen sa-
lukin ryhmällään.

Pedigree luokassa ki lpailee ryhmä, joka muodostuu kolmesta 
sukupolvesta.  Näitä ryhmiä esitett i in kolme ja  BIS-pedigree 
ryhmän muodosti  El  Hamrah Rammah-Sahir,  tyttärensä El 
Hamrah Tif lah ja  Tif lah’n tytär El  Hamrah Zafaraan Zahra.

Jälkeläisryhmiäkin esitett i in vi isi  ja  kauneimman ryhmän 
esitt i  yl i  10-vuotias narttu Al-Yasamin Jamana jälkeläisi-
neen.

Saluki  Showssa muistetaan myös perinteisesti  näyttelyn van-
himpia osanottaj ia  kiertopalkintojen kera.  Näyttelyn vanhin 
uros ol i  Tazi l lah Shimon Sabah ja  näyttelyn vanhimpia nart-
tuja edusti  koko Al-Yasamin J-pentueen nartut  Jamana,  Ja-
dila  ja  Jarida.  Kiertopalkinnon saa pentuesisaruksista par-
haiten luokassa si joittunut,  joten sen sai  lopulta Al-Yasamin 
Jamana.

BIS-kehän arvostelu ol i  tänään Meike DeHaneylla.  Loppu-
kehässä toisensa tapasivat  jäl leen uros Tazil lah Rajaah Al-
Rubin ja  narttu Aziz  Xanom. Edell isen päivän järjestys ei 
muuttunut tänäänkään ja  näin ol len BIS-ruusuke ojennet-
ti in valionarttu Aziz  Xanomille,  joka vei  s i is  mukanaan myös 
muut muhkeat palkinnot,  jotka saluki  Showhun kuuluvat. 
Palkinnoitta ei  toki  jäänyt VSP-uros Tazil lah Rajaah Al-
Rubinkaan,  joka myös sai  koti in viemisiksi  komeat pytyt  ja 
kiertopalkinnot.

Epäviral l isen Shown tapaan tunnelma oli  rento,  loppukilpai-
luja kuulutti  Virpi  Kokkonen persoonall isel la  otteel laan ja 
sääkin ol i  tosiaan varsin leppoisa.  Tämä kaikki  i lmeisimmin 
välittyi  myös tuomareihin,  koska ital ialainen vieraamme Ro-
berto Forsoni  ol i  jälkeenpäin maininnut erikseen si itä  hyväs-
tä urheiluhengestä,  joka ol i  ol lut  havaittavissa suomalaisten 
näyttei l le  asettaj ien kesken.  Tästähän on mukava jatkaa taas 
ensi  vuoden erkkariin ja  Showhun!
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BIS-pentu: Tazillah Halah Abbas
VSP-pentu: Zarabis Odezia

BIS-juniori:  Muazzaz Al-Ahab
VSP-juniori:  Muazzaz Amurrah

BIS-nuori: Aziz Cane Zadan
VSP-nuori: Aziz Didar

BIS-avoin: Imran Ad’astra Ibn Ram-
mah
VSP-avoin: El Hamrah Chamed

BIS-käyttö: Tazillah Khanda Karneol
VSP-käyttö: El Hamrah Evona

VSP / BIS -pentu VSP / BIS -juniori

VSP / BIS -nuori VSP / BIS -avoin

VSP / BIS -käyttö

BIS-valio: Aziz Xanom
VSP-valio: Aziz Yavar

BIS-seniori:  Tazillah Rajaah al-Ru-
bin
VSP-seniori:  Aziz Qaside

BIS-veteraani: El hamrah Rammah-
Sahir
VSP-veteraani: Aziz Nehayat

BIS-kotikoira: Kirman Saidah
VSP-kotikoira: Kirman Taruk

BIS-desert bred: Qashani Thaqib an-
Nazar
VSP-desert bred: Qashani Hosha Ba-
dawiyya

VSP / BIS -valio VSP / BIS -seniori

VSP / BIS -veteraani VSP / BIS -kotikoira

VSP / BIS -desert bred
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VSP / BIS -sileä BIS -particolor

BIS-kasvattaja BIS-jälkeläisluokka

BIS-pedigree

BIS-sileä: Bedu Solange El Hamrah
VSP-sileä: Dervisch King of the 
Mountain

BIS-particolour: El Hamrah Chamed

BIS-kasvattaja

BIS-jälkeläisluokka

BIS-pedigree

Parhaat liikkeet BIS-pari

Näyttelyn vanhimmatBIS-senior handler

Parhaat liikkeet

BIS-pari

Näyttelyn vanhimmat

BIS-senior handler
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E nsinnä haluan kiittää Suomen Salukikerhoa kutsusta 
tul la  arvostelemaan Helsingissä pidettyyn salukien eri-

koisnäyttelyyn.  Haluan esittää lämpimät ki itokseni  myös 
Suomen vierai luni  yhteydessä ja  sen aikana seuranani  ja 
apunani ol lei l le  ystäväll is i l le  henkilöi l le:  Virpi ,  Minna,  Säde 
ja  Katri ina.

Salukikasvattajal le  Suomi on maa,  jossa rodun taso on niin 
korkea,  että se haastaa muualla asuvan kasvattajan.  Minä en 
ol lut  yl lättynyt  niinkään rodun yleisestä korkeasta tasosta, 
mutta ol in yl lättynyt  joidenkin yksi löiden ainutlaatuisen 
korkealaatuisesta tasosta.  Molempien näyttelypäivien rodun 
paras ja  vastakkaisen sukupuolen paras edustivat  todella 
vertaansa vai l la  olevaa kauneutta,  ja 
samoin myös useat  luokkavoittajat .

Haluan valottaa muutamia arvos-
teluuni  l i i t tyviä seikkoja.  Arvos-
tel lessani  en kysy koskaan koiran 
ikää (el len sitten joskus ihan utel i-
aisuudesta veteraaniluokassa) enkä 
koskaan kuvaile  väriä,  s i l lä  nii l lä 
seikoil la  ei  ole  vaikutusta minun kä-
sitykseeni  koiran laadusta.  En si is 
katso niitä  kumpaakaan koirassa an-
sioksi  tai  virheeksi .

Minun kasvatustyöni  pohjautuu 
omaan tyyppiini ,  mutta arvostel les-
sani  pyrin löytämään mahdoll isuuk-
sien mukaan koiran,  jol la  on vähiten 
virheitä ja  eniten ansioita,  täysin 
eri l lään koiran tyypistä.  Tästä syystä joissakin luokissa si-
joittamani koirat  eivät  ol leet  täysin samaa tyyppiä.  Arvos-
tel lessani  asetan etusijal le  koiran,  jol la  saa ol la  joitakin vir-
heitäkin,  mutta joka on todella  erinomainen laadultaan,  ja 
toiseksi  jää koira,  jol la  ei  ole  virheitä,  mutta joka on muuten 
keskinkertainen.  Tuomarin tehtävänä on antaa kasvattaj i l le 
osviittaa kasvatustyöhön,  ja  ohjenuoraksi  voisinkin sanoa, 
että virheitä pystytään el iminoimaan osaavalla  kasvatustyöl-
lä,  mutta keskinkertaisesta materiaalista on vaikea saada 
erinomaista tulosta.

Seuraavassa mainitsen muutamia esitetyissä koirissa ha-
vaitsemiani  ansioita:  kauniit  päät  kal lon ja  kuonon osalta, 
kauniit  i lmeet,  tummat si lmät,  tyyl ikkäät  kaulat,  pehmeät 
l injat ,  vähintäänkin oikeanlaiset  käpälät,  hyvät  r intakehän 
mittasuhteet  ja  ennen kaikkea suurimmalla osal la  koirista 
tyypil l iset  ja  kevyet  sekä edestä ulottuvat  ja  takaa ponnek-
kaat  sivuli ikkeet.

U s e i m m i n 
e s i i n t y n e e t 
viat  ol ivat  pig-
mentin puute,  hei-
kot  alaleuat,  etukul-
mauksiin verrattuna l i ian 
voimakkaat takakulmaukset  sekä huonot l i ikkeet  edessä ja 
takana.  Toivoisin kasvatuksessa ki innitettävän voimakasta 
huomiota pigmentti in,  jol la  on aina kytköksensä el invoi-
maan ja  terveyteen,  sekä myös alaleukoihin,  jotka ol ivat 
joissakin tapauksissa varsin olemattomat.  En huomannut to-
della  huonoja purentoja,  joskin joitakin purentojen rajata-
pauksia,  mutta alaleuan kapeneminen voi  ajan myötä johtaa 

vakaviin purennan ongelmiin.  Kovin 
harvoil la  koiri l la  l i ikkeet  edessä ja 
takana ol ivat  oikeat,  mutta oikeat 
etu-  ja  takali ikkeet  ovat  aivan yhtä 
tärkeät  kuin hyvät  sivuli ikkeet.

Koiran fyysiseen ulkoiseen kuntoon 
en kiinnitä suurempaa huomiota el-
lei  se  vaikuta negati ivisesti  koiran 
l i ikkeisi in.  Terve koira on hyvässä 
fyysisessä kunnossa,  ja  se on erittäin 
merkittävä seikka,  mutta hyvä kunto 
on hankittu ominaisuus,  ei  periyty-
vä.  Suurin osa esitetyistä koirista ol i 
hyväkuntoisia,  ja  koirien esittämi-
nen yleensä ottaen ol i  hyvää,  vaik-
kakaan en pitänyt  si i tä,  että jotkut 
vetivät  takaraajoja voimakkaasti 
taakse.  Si ihen ei  ol isi  ol lut  tarvetta, 

s i l lä  usei l la  koiri l la  kulmaukset  ol ivat  jo  hyvin voimakkaat.

Saluki  saa ol la  luonteeltaan t ietyssä määrin pidättyväinen, 
ja  voin todeta,  että minkäänlaista epänormaalia pidättyvyyt-
tä en koirissa havainnut.

Arvostel lessani  salukeja maailmalla,  olen huomannut nart-
tujen olevan yleisesti  ottaen uroksia parempilaatuisia,  mut-
ta teidän näyttelyssänne en havainnut mainittavaa eroa eri 
sukupuolten väli l lä.

Lausun vielä kerran kiitokseni  saatuani  t i laisuuden arvostel-
la  teidän salukejanne rodun erikoisnäyttelyssä. 

Roberto Forsoni

Roberto Forsonin
t u o m a r i k e r t o m u s
I ta l iasta  k ääntänyt  K atr i ina  Vuor inen

K esäkuun 6.  2009 minulla ol i  suuri  kunnia tul la  kutsu-
tuksi  tuomaroimaan salukien erikoisnäyttelyä Suomeen. 

Ennen näyttelyä annettu ohjeistus auttoi  ymmärtämään ar-
vostelukäytäntöä,  s i i tä  todella  pidin.  Näyttelyalue ol i  kau-
nis,  nurmikko lyhyeksi  leikattu,  kehät suuria ja  tuomareil le 
tarjott i in mahtava ateria.  Sää ol i  kylmä ja tuulinen ajoit-
taisine sadekuuroineen.  Ei  mitenkään mahtavaa salukeja 
ajatel len ja  vielä pahempi erinomaisen kehähenkilökuntani 
kannalta.  Si itä  huolimatta salukit  esitett i in erittäin hyvin ja 
melkein kaikki  myös esi intyivät  todella  hyvin.

En tutkinut suomalaisia salukeja 
etukäteen,  joten ol in täysin t ietämä-
tön koirien alkuperästä,  enkä ol lut 
koskaan nähnyt niiden kasvattaj ia 
tai  omistaj ia.

Arvostel in 78 narttua,  joista 6 pen-
tuluokassa,  iältään vi idestä seitse-
mään kuukautta.  Pentuluokan voit-
tajani  Tazi l lah Hanin Shakila ol i 
ihastuttava.  Se on kaunis koira ja 
l i ikkui  fantastisesti  ikäisekseen.  Se 
ol i  Paras Narttupentu,  yl i tse 7-9 kk 
luokan voittajan Buthayna Al-Qua-
darin,  joka sai  kp:n.

Juniori luokassa ol i  12 osanottajaa, 
joista vi isi  sai  ERIn.  Luokkavoitta-
ja ol i  Al-Dahab Bashirah.  Avoimes-
sa luokassa ol i  21 narttua.  Yhdeksän 
sai  ERIn,  mutta kolmelle  annoin ainoastaan H:n puutteel l i-
sen rotutyypin takia.  Minun täytyy myöntää niiden kaikkien 
ol leen si leäkarvaisia.  Mielestäni  rotumme si leäkarvaisel la 
versiol la  tulee ol la  samanlainen pää ja  i tämainen i lme,  oi-
keanlaiset  mittasuhteet,  normaalit  kulmaukset  ja  salukil le 
tyypil l inen l i ikunta.  Arvostel in seuraavana päivänä upean 
si leäkarvaisen uroksen.  Se on hyvin tyypil l inen ja  si l lä  on 
kaikki  ihastuttavan rotumme ominaisuudet,  mikä todistaa 
että si leäkarvaiset  salukit  voivat  ol la  hyvin kauniita.

Käyttöluokassa ol i  vi isi  koiraa.  Löysin ainoastaan yhden 
ERIn arvoisen,  Aziz  Velayatin,  jonka myöhemmin kuulin va-
l ioituneen sinä päivänä.  Onnea!

Parhaimmisto esitett i in valioluokassa:  14 osanottajaa,  ni iden 
joukossa myöhemmin ROPiksi  noussut Aziz  Xanom. Tämä 
narttu on rotumääritelmän ruumiil l istuma, vai l la  l i ioittelua. 
Si l lä  ol i  vaivattomimmat,  sulavimmat l i ikkeet.  Miten ihastut-

tava koira! 
Se tosiasia, 
että annoin täs-
sä luokassa kuusi 
EH:ta saa minut miet-
t imään onko valioituminen 
l i ian helppoa Suomessa. 

Veteraaniluokan arvosteleminen oli  ihanaa.  Kahdeksan osal-
l istujaa,  joista neljä  sai  ERIn.  Voittajani  ol i  Aziz  Qaside, 
ihastuttava narttu jol la  ol i  erinomaiset  l i ikkeet  ja  tyyppi.

Yksi  kohokohdista ol i  upea esittely 
kasvattaj ista koirineen.  On kiehto-
vaa nähdä perheiden seisovan yh-
dessä,  osoittaen mitä kukin kasvat-
taja haluaa rodussamme säilyttää. 
Suomalaiset  salukit  ovat  yleisesti 
ottaen erinomaisia tyypiltään ja 
kooltaan,  ja  nii l lä  on erinomaiset 
päät  ja  i lmeet,  erinomaisesti  asettu-
neet  hännät ja  erinomaiset  etuosat 
ja  tassut.  Joil lakin vaalei l la  koiri l la 
on puutteel l inen pigmentti  kirsussa, 
mikä pilaa niiden i lmeet.  Luonteet 
ol ivat  hyviä yhtä narttua lukuun ot-
tamatta.  Se ol i  harmi,  s i l lä  narttu ol i 
ni in kaunis!

Tuomarina jäin kaipaamaan omaa 
kopiota kirjal l is ista arvosteluistani. 

Saksassa tuomarikin saa yhden kopion.  Toivon sel ittäneeni 
omistaj i l le  selkeästi  mitä heidän koirissaan näin sen lyhy-
en hetken aikana,  loukkaamatta kenenkään tunteita!  Kaikki 
näyttivät  rakastavan koiriaan.  Osanottajat  esitett i in par-
haassa kunnossa,  jotkut ol ivat  hitusen yl ipainoisia.

Suuri  ki itos tästä mahtavasta erikoisnäyttelystä,  johon oli 
i lmoitettu niin suuri  määrä koiria.  Oli  nautinto tavata niin 
monia ystäväll is iä  ihmisiä ja  ol i  myös erittäin mukavaa ta-
vata Roberto Forsoni  Ital iasta,  joka arvostel i  urokset  niin 
upeasti .

Kiitos vielä tästä hienosta t i laisuudesta.

Meike DeHaney

Maike DeHaneyn
t u o m a r i k e r t o m u s
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S alukikerhon ratamestaruudet rat-
kottiin tänä vuonna Hyvinkään 

hiekkapohjaisella radalla. Kerhon 
mestaruudesta (480 
m) oli  kilpailemassa 
neljä ja veteraani-
mestaruudesta (280 
m) kaksi salukia. 
Mestaruuksista kil-
pailevat nuoremmat 
koirat juoksivat päi-
vän mittaan alku-
erän ja finaalin, ve-
teraaneille riitti  yksi 
pyrähdys. Lisäksi 
480 metrin sijoitus-
lähdössä juoksi kak-
si koiraa.Hyvinkään 
radan käyttövalioaika 480 metriltä 
on 34,00 sekuntia. Kyseisen ajan alit-
ti  kilpailupäivän mittaan yksi koira.

Tulokset:

Ae 480 m Ratamestaruus

1 Dyynien GT Gisele 33.12 s  KV-aika
2 Tazil lah Khanda-Karneol  34.66 s    
3  Ghazal  Alfarana Kheops 35.44 s    
4  Tazi l lah Opal  Oriana 36.16 s    

Si joitus 480 m

1 Dyynien GT Gudean 34.44 s    
2  Dyynien Hassan Hasna 34.44 s    

Veteraanimestaruus 280 m

1 Exlibris  Canes Shimbun 21.49 s
SSaK:n Veteraanimestari-2009
2 Abu Hakim Irfaan 24.45 s

Finaali  480m Ratamestaruus

1 Dyynien GT Gisele 33.42 s KV-aika
SSaK:n Ratamestari-2009
2 Tazillah Khanda-Karneol 34.63 s   
3 Ghazal Alfarana Kheops 34.88 s   
- Tazillah Opal Oriana luopui  

SSaK:n rata- ja
v e t e r a a n i m e s t a r u u s 
31.5.2009, Hyvinkää
Tekst i :  Tuul ia  Huhtala  ja  Hel i  Perk k iö
Kuvat :  Vik i  Kulmala
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HUOM! Syyskokouskutsu sivulla 50.

NÄYTTELYARVOSTELUT  VUODELTA 2008 
(SALUKI-lehti 3/2009)

Vuoden 2008 näyttelyarvostelut ilmestyvät jälleen syksyllä, marras-
joulukuussa 2009. Salukikerhon tultua rotujärjestöksi siirtyi talou-
dellinen vastuu näyttelyarvosteluiden julkaisemisesta SSaK:lle. 

VAIN ENNAKKOTILAUKSESTA
Arvostelut ovat saatavissa vain ennakkotilaajille. Hinta vahvistetaan 
syksyllä, seuraa Salukikerhon keskustelupalstaa: 
http://www.createphpbb.com/ssak/

TIEDUSTELUT JA TILAUKSET 
30.9.3009 MENNESSÄ
Näyttelyarvosteluiden tilaus Tuire Kantoluodolle syyskuun 2009 
loppuun mennessä:
e-mail: jasensihteeri@saluki.fi tai 
tuirekan@gmail.com
puh: 050-3774830, myös tekstiviestinä

SALUKIKALENTERI VUODELLE 2010

Valokuvauskilpailun (ks. lehti 1/2009 sivu 8) perusteel-
la koottu Salukikalenteri 2010 on jo ennakkoon tilat-
tavissa Salukikerhon tarvikemyynnistä.

Kalentereita painetaan ennakkotilausten mukaan, jo-
ten tilaa omasi hyvissä ajoin ja seuraa kerhon keskus-
telupalstaa: http://www.createphpbb.com/ssak/

SALUKIKALENTERIN ENNAKKOTILAUS
tarvikemyynti@saluki.fi
Teija Laukka 040-7348248

OSALLISTU VALOKUVAUSKILPAILUUN 
30.9.3009 MENNESSÄ (ks. lehti 1/2009 
sivu 8)!  

Maija Nissinen | Aziz Velayat

SSAK:n perinteiset pikkujoulut järjestetään 
syyskokouksen jälkeen 27.11.2009 klo 
20:30 alkaen Tuomarinkartanolla.

Pikkujouluissa luvassa hauskaa ohjelmaa, 
mukavaa seuraa ja hyvää ruokaa.

Illalliskortin hinta 10 €, maksu etukäteen 
ilmoittautumisen yhteydessä annettavalla 
viittellä kerhon tilille. 

Ilmoittautumiset ma 23.11.2009 mennessä: 
riitu@iki.fi / 040 355 7401 . 
Ilmoitathan mahdollisista ruokarajoitteista.

Perinteiset pikkujoulut
pe 27.11.

Tervetuloa!
Salukikerhon hallitus
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Uudet valiot

FI  MVA

Aziz Cane Zadan

FI  MVA

Aziz Chakad

FI  RU BY MVA

Ghazal Alfarana Jawaid Jannah

(Al -Shen Naar  E l  Shaitaan x  A ziz  Shal i l )
s .13 .6 .2007
om.  Sanja  Ek blad & Pas i  Soininen

SER T:
21.6 .2009 Rovaniemi  K V Laura  Cox
9.8 .2008 Tornio  K V Unto Timonen
17.5 .2008 Suolaht i  Tanya Ahlman-Stock mar i

F I  LT  LV MVA

Aziz ZendegiC. I .B

C. I .B

FI  MVA -  F I  CH

FI  MVA -  F I  CH

(Qirmiz i  Global  Threat  x  A ziz  Omani)
s .  5 .6 .2006
om.  Marjatta  Alata lo

CACIB:
16.11.2008 R iga K V (Lat via)  Espen Engh
12.10.2008 Vi lna  K V (L iettua)  George Kostopoulos
11.10.2008 Vi lna  K V (L iettua)  E l i  Mar ie  K lepp
3.8 .2008 Kuopio K V Per  I versen
12.7 .2008 Oulu K V Mar tha Heine
6.10.2007 Oulu K V Gerard Cox

(Z’Bee’s  Top Fl i te  Freddie  x  Ghazal  Al farana Hadha Hasan)
s.  16 .5 .2003
om.  M inea Col lan

CACIB:
6 .4 .2008 M insk  ( Valko -Venäjä)
5 .4 .2008 M insk  ( Valko -Venäjä)
15.4 .2007 Vaasa K V Chr ist ian Stavarache
25.2 .2007 Moskova K V ( Venäjä)  Åke Cronander
24.2 .2007 Moskova K V ( Venäjä)  L isbeth Mach
7.1 .2007 K ajaani  K V Igor  Sel imovic

(Al -Shen Naar  E l  Shaitaan x  A ziz  Shal i l )
s .  13 .6 .2007
om.  S i rpa ja  Pinja  Tavast i

SER T:
5 .7 .2009 Kok kola  Anette  Edlander
6.6 .2009 Hels ink i  Rober to Forsoni 
23 .5 .2009 Hels ink i  M ark ku Mähönen
10.1 .2009 K ajaani  Tomasz Borkowsk i
13.12.2008 Hels ink i  Paul  Stanton
1.11.2008 Laht i  Harr y  Tast
17.8 .2008 Heinola  R i ta  Reyniers
9 .8 .2008 Saar i jär v i  Leni  Finne
3.8 .2008 Kuopio Per  I versen
2.8 .2008 Kuopio Douglas  Johnson
1.8 .2008 Kuopio Sai ja  Juut i la inen
27.6 .2008 Tammela Per  Lundström
14.6 .2008 Forssa  Petru Muntean
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New champions

FI  MVA PMM-07

Aziz Velayat

F I  M VA

Aziz Yas

(K hal i l s  Faudawi  Fiddi  Far ih  x  A ziz  Lezzat) 
s .9 .1 .2004
om.  Mai ja  N iss inen

SER T:
6 .6 .2009 Saluk i  er.  Meike DeHaney
31.5 .2009 Mänttä  Tanya Ahlman-Stock mar i
26.4 .2009 Vaasa K V Sharon Sakson

(A ziz  Nazar  x  A ziz  Mavaddat)
s .  25 .3 .2005
om.  Nora  S i lvennoinen

SER T:
23.5 .2009 Hels ink i  K V Mark ku Mähönen
14.7 .2007 Or ives i  Tino Pehar
12.5 .2007 Turenk i  Anne K laas

FI  MVA

Aziz DidarFI  MVA -  F I  CH

FI  MVA -  F I  CH

FI  MVA -  F I  CH

(A ziz  Xarman x  A ziz  Qabel ) 
s .  24 .6 .2007
om.  St ina & Janette  Ja lk anen

SER T:
27.6 .2009 Hämeenl inna,  Agneta  K appers
6.6 .2009 SSAK er.  Meike DeHaney
25.4 .2009 Laht i  K V Javier  B lanco
11.1 .2009 K ajaani  K V Tomas Borkowsk i
1 .11.2008 Laht i  Harr y  Tast
25.5 .2008 Hels ink i  K V K ar l -Er ik  Johansson
26.4 .2008 Vaasa K V Valer ia  Rodaro
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Näyttelytulokset
Show Results | Toimittanut Tuulia Huhtala | Kuvat Sanja Ekblad, Salla Kuikka, Pasi Soininen

15.3 .2009 Tampere K V

Annette Bystrup (Tanska)
34 u + 21 n, 2 p

VSP Tazillah Rajaah al-Rubin (ROP-vet)
PU-2 El-Ubaid’s Kalimantan (CACIB)
PU-3 Tazillah Latif Farrukh (VACA)
PU-4 Ghazal Alfarana Kheops
SERT Tazillah Ilango-Khan
VASERT El Hamrah Zam Zammah

ROP Kirman Vidya (CACIB)
PN-2 Al-Dahab Bashirah (VACA, SERT)
PN-3 Aziz Xanom
PN-4 Dabkaís Felicia
VASERT El Hamrah Elham
 
ROP-pentu Sharraque Asvinn 
ROP-kasvattaja El Hamrah

4.4 .2009 Hels ink i ,  pentunäyttely

Jarmo Vuorinen (Suomi)
2 u + 3 n

Nartut 5-7 kk
ROP-pentu Buthayna Al-Quadar

13.4 .2009 Lappeenranta  K V

Gabriela Ridarcikova (Slovakia)
18 u + 13 n

RYP-2 Aziz Vazeh (CACIB)
PU-2 Aziz Yavar (VACA)
PU-3 Qirmizi Jericho (SERT)
PU-4 Aziz Uzziah
VASERT Badavie Kallisto

VSP Aziz Cashme (CACIB, SERT)
PN-2 Aziz Didar (VACA, VASERT)
PN-3 Aziz Xanom
PN-4 Aziz Omani

BIS-3 -kasvattaja Aziz

11.4 .2009 Kokemäk i ,  pentunäyttely

Pekka Teini  (Suomi)
1 u + 2 n

RYP-1 -pentu Buthayna Al-Quadar

25.4 .2009 Laht i  K V

Javier Blanco (Espanja)
31 u + 23 n

RYP-3 Tazillah Latif Farrukh (CACIB)
PU-2 Tazillah Rajaah al-Rubin (ROP-vet)
PU-3 El Hamrah Zam Zammah (VACA, SERT -> FI MVA) 
PU-4 Hadayan Mordecai (VASERT)

VSP Aziz Didar (CACIB, SERT)
PN-2 El Hamrah Chamed (VACA, VASERT)
PN-3 Aziz Xanom
PN-4 Dabkaís Felicia

ROP-kasvattaja El Hamrah

26.4 .2009 Vaasa K V

Sharon Sakson (USA)
29 u + 15 n

ROP Khalils Qadra I-Imkan Schariar (CACIB)
PU-2 El-Ubaid’s Kalimantan (VACA)
PU-3 Aziz Zendegi
PU-4 Al Dahab Barakah (SERT)
VASERT Aziz Bazras

VSP Aziz Velayat (CACIB, SERT)
PN-2 Aziz Didar (VACA, VASERT)
PN-3 Aziz Omani (ROP-vet)
PN-4 Aziz Xanom

BIS-3 kasvattaja Aziz

16.5 .2009 Vark aus

Petru Muntean (Romania)
20 u + 10 n

BIS-2 El Ubaid’s Kalimantan
PU-2 El Hamrah Rassaam-Sahir (ROP-vet)
PU-3 Aziz Ehteram (SERT)
PU-4 Tazillah Nabi Barraq (VASERT)

VSP Aziz Ehsan (SERT)
PN-2 Aziz Ezdar (VASERT)
PN-3 Twisty Marsh Kajarah
PN-4 Khalils Qadira a Qadar

ROP-kasvattaja Aziz

17.5 .2009 Hamina 

Gunnar Nymann (Tanska)
19 u + 13 n

VSP Aziz Bavar (SERT)  
PU-2 El Ubaid’s Kalimantan
PU-3 Tazillah Qahir Sanam (BIS-4 vet)
PU-4 Tazillah Ilango-Khan (VASERT)

RYP-2 El Hamrah Evona (SERT)
PN-2 Aziz Xanom
PN-3 Aziz Nehayat
PN-4 Aziz Chanda (VASERT)

23.5 .2009 Hels ink i  K V

Markku Mähönen (Suomi)
11 u + 9 n

VSP Aziz Cane Zadan (CACIB, SERT)
PU-2 Dyynien Flying Falcon (ROP-vet, VASERT)
PU-3 Aziz Yavar (VACA)
PU-4 Aziz Bavar (VASERT)

ROP Aziz Xanom (CACIB)
PN-2 Aziz Omani
PN-3 Aziz Shayan (VACA)
PN-4 Aziz Yas (SERT -> FI MVA)
VASERT Hadayan Maxima

ROP-kasvattaja Aziz

24.5 .2009 R auma

Matti Luoso (Suomi)
9 u + 7 n

VSP Aziz Darman (SERT)
PU-2 El Hamrah Yahan (VASERT)
PU-3 Dyanitos Is-Haaq (ROP-vet)
PU-4 Dyanitos Oberon

BIS-4 Aziz Xanom
PN-2 Vapours Jedi Leia (SERT)
PN-3 Yashars Cekeriya Nour (VASERT)
PN-4 El Hamrah Rania

31.5 .2009 Mänttä

Tanya Ahlman-Stockmari (Suomi)
9 u + 8 n

VSP Tazillah Sultan Al-Arab (ROP-vet)
PU-2 El Hamrah Rassaam-Sahir
PU-3 Daxlore Baksheesh (SERT -> FI MVA)
PU-4 Tazillah Iraiyavan (VASERT)

BIS-4 Aziz Xanom
PN-2 Aziz Velayat (SERT)
PN-3 Tazillah Janna Jawaydah (VASERT)
PN-4 El Hamrah Faria
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Ratajuoksutulokset
Racing Results | Toimittanut Tuulia Huhtala 

Ratakoht. salukien KV-ajat/RC-times, 480 m
Helsinki, Hyvinkää, Tampere, Virpiniemi:
34,00 s. Muut radat/other tracks: 34,50 s.

6 .6 .2009 Tuur i

Raisa Savander (Suomi)
10 u + 10 n

RYP-3 Aziz Zendegi (ROP, RYP-3)
PU-2 Muazzaz Al-Ahab (SERT)
PU-3 Dyanitos Oberon (VASERT)
PU-4 Aziz Zargar

VSP Aziz Ehsan (SERT)
PN-2 Edisova Be-L-Axass (VASERT)
PN-3 Zarand Elmirah
PN-4 Aziz Chanda

ROP-kasvattaja Aziz

6 .6 .2009 Haapajär v i  R5 ,  6  &  10

Marjatta Pylvänäinen-Suorsa (Suomi)
5 u + 2 n

ROP Aziz Ehteram (SERT)
PU-2 Khalils Wagar (VASERT)  

VSP Aziz Ada

7.6 .2009 Salo 

Andreja Novak (Slovenia)
9 u + 6 n

RYP-2 El Hamrah Ezioh (SERT)
PU-2 El Hamrah Yahan (VASERT)
PU-3 El Hamrah Chaimek-Shir
PU-4 Al A’lim Ihmz Ben Malcolm

VSP Twisty Marsh Kajarah (SERT -> FI MVA)
PN-2 Khayif U’Panthala Saveh (VASERT)
PN-3 Aziz Chanda
PN-4 Kuriirin Fidelia Foie

13.6 .2009 Kotk a K V 

Unto Timonen (Suomi)
11 u + 7 n

VSP Aziz Shadman (CACIB) 
PU-2 Kirman Behram (VACA, SERT)
PU-3 Tazillah Rajaah al-Rubin (ROP-vet)
PU-4 Mu’azzaz Al-Ahab (VASERT)

BIS-4 Aziz Xanom (CACIB)
PN-2 Kirman Vidya (VACA)
PN-3 Hadayan Maxima (SERT)
PN-4 Rudan Rouhani (VASERT)

22.6 .2009 Rovaniemi  K V

Laura Cox (IRL)
7 u + 7 n

ROP Aziz Chakad (CACIB, SERT -> FI MVA)
PU-2 Hisilomes Fonzie (VACA, VASERT)
PU-3 Hisilomes Gorias
PU-4 Khalils Wagar

VSP Aziz Shayan (CACIB)
PN-2 Khalils Qalala Bint Li-l (VACA)
PN-3 Aziz Badi (SERT)
PN-4 Aziz Ada
VASERT El Hamrah Chamed

ROP-kasvattaja Aziz

27.6 .2009 Hämeenl inna 

Agneta Kappers (Ruotsi)
7 u + 12 n, 1 p

VSP Aziz Shadman 
PU-2 Hadayan Mordecai (SERT)
PU-3 Tazillah Qahir Sanam (ROP-vet)
PU-4 El Hamrah Chaimek-Shir (VASERT)

BIS-2 Aziz Xanom
PN-2 Aziz Didar (SERT -> FI MVA)
PN-3 Hadayan Maxima (VASERT)
PN-4 Rudan Rouhani

ROP-kasvattaja El Hamrah

2.5 .2009 Tampere

480 m
1 Wallaby’s Xeer Wi-Ijal  35.13 s
2 Tasia Eminence  36.16 s  

350 m
1 Al-Yasamin Ameena  26.07 s
2 Aziz Sardar  26.30 s

13.6 .2009 Virpiniemi

Tähtisprintteri 2009

TS Alkuerä 280 m
1 Dyynien GT Gisele 19,61 s, RE
2 Khalils Setareh 20,81 s
3 Dyynien GT Gizette 21,31 s

TS Alkuerä 280 m
1 Dyynien GT Gudean 20,48 s
2 Asarafi Mahir Mubariz 20,71 s

Sijoitus 480 m
1 Asarafi Paiman Du-Rang 34,73 s
2 Khalils L’irq Al Lulu 36,46 s
3 Kirman Wariman 36,55 s

 TS A-finaali
1 Dyynien GT Gisele 19,47 s, RE, TS-09
2 Dyynien GT Gudean 20,43 s
3 Khalils Setareh 20,92 s
4 Asarafi Mahir Mubariz 21,33 s
5 Dyynien GT Gizette 21,63 s

Virpiniemi ,  s i jo i tus lähdön voitta ja
Asaraf i  Paiman Du-R ang
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Maastojuoksutulokset
Lure Coursing Results | Toimittanut Tuulia Huhtala

19.6 .2009 H y vink ää

Avoin Kansainvälinen Pohjoismaiden mestaruus 
2009 sekä sijoituskilpailu

PMR Aikajuoksu 480 m
1 Action Ö El Hor Laaman 33,58 s SERTK
2 Zarabis Malcolm 33,67 s SERTK
3 Wallaby’s Xeer Wi-Asidda 35,87 s

PMR Aikajuoksu 480 m
1 Dyynien GT Gisele 33,16 s SERTK
2 Tazillah Khanda-Karneol 34,45 s

3 Qashani Touman Hama 35,17 s
PMR Aikajuoksu 480 m
1 Agent Amok El Hor Laaman 33,90 s SERTK
2 Tazillah Omar Kamran 34,93 s
3 Dyynien GT Gisette 36,01 s

Sijoitus 480 m
1 Kirman Vahid 34,67 s
2 Exlibris Canes Shimbun 36,97 s

PMR Vapaaehtoinen aikajuoksu
1 Tazillah Omar Kamran 34,96 s
2 Wallaby’s Xeer Wi-Asidda 35,64 s

3 Qashani Touman Hama 35,78 s
Sijoitus 280 m
1 Dyynien GT Gudean 20,11 s
2 Exlibris Canes Raffaello Ferero 20,18 s

PMR A-Finaali 480 m
1 Dyynien GT Gisele 33,12 s  CACIL PM-09
2 Action Ö El Hor Laaman 33,70 s
3 Agent Amok El Hor Laaman 34,33 s
4 Tazillah Khanda-Karneol 34,79 s
5 Tazillah Omar Kamran 36,25 s
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7 .–8 .  3 .2009 Must ia la

Per inteiset  ta lv imaastot

Lunta vähimmäismäärä  (noin 10-15cm) onnistu-
neiden olosuhteiden luomiseks i  ta lv iolosuhtei -
s i in .  Sää lauantaina pi lv inen –4 ja  sunnuntaina 
aur inkoinen –1,  joten ol i    ihanteel l i set  k i lpai -
lu-   ja  u lkoi lumahdol l isuudet .

Lauantaina ratapohja  jauhautui  pohj ia  myöten 
rask aaksi  juosta .   Yöpak k anen k i inteytt i  pohjan 
ja  sunnuntaina vauhdit  k asvoivat  melko suu-
r iks i .  R adat  o l ivat  hy vin  suunnite l tuja ,  joten 
mutk issa  e i  k aatumis ia  tapahtunut .  N i i tä  tul i 
suor i l la  osuuksi l la  kun y l i - innok as  koira  jou-
tui  umpihankeen.  Muutoink in  whippet  ja  s i tä 
pienemmät koirat  menett ivät  vauhdin täys in 
läht iessään juoksemaan mönk i jäuran ulko -
puolel le.  Suuremmil la  rodui l la  tapahtui  vain 
pientä  hidastumista .  R atapohja  ol i  nyt  pal jon 
tur val l i sempi  kuin  v i ime ta lvena,  mutta  s i i tä 
huol imatta  greiden voitta ja  louk k asi  f inaal issa 
varpaansa. Urokset

1 D y ynien Hassan Hamaidi  493 p SA
2 Sadaqa K assar  a l  Alb  ibn Sar i f  477 p SER TK
3 Tazi l lah K handa-K arneol  466 p SA
4 Tazi l lah Omar  K amran 426 p SA

Nar tut

1 Caravan Zar iefa  521 p SER TK
2 Tazi l lah Mona Luloah 518 p SER TK
3 Al-Yasamin Ameena 510 p SA
4 E l  Hamrah Evona 489 p SA

Uusien sääntöjen tuomat  muutokset  ovat  onnis-
tuneet .  Omistaj ien i tse lähettäminen rauhoit-
taa  koiran k äytöksen lähtöt i lanteessa ,  e ivätk ä 
urokset  o l leet  mi l lään la i l la  epävarmoja  juok-
sunk aan a ik ana.  Juoksuvarmuus näytt i  jopa pa-
rantuneen.  Disk auksia  3  k pl  nar ttulähdöissä  ja 
yks i  uros lähdössä ( ja  sek in  johtui  pelk ästä  le i -
k istä) .  Yks i  ”varas lähtö”,   josta  tuomar ineuvosto 
joutui  sääntöjen määräämäl lä  taval la  vähentä-
mään yhden koiran piste istä  10 %.   Rotuja   16 
k pl   ja  luok k ia  k aik k iaan 23 k pl  sek ä par i  epä-
vi ra l l i s ta  luok aa.  Luok k amäär ien l i säänt yminen 
l i sää  myös palk intojen määrää,  mutta  hienost i 
jär jestä jä  s i i tä  se lv is ivät .  K i i tokset  Suomen 
Bor zoik lubi l le  harrastaj ien pal jon odottaman 
koetapahtuman er inomaisesta  jär jestämisestä . 
M yös henk i lökuntaa ol i  r i i t täväst i ,  joten a ina 
osa  toimihenk i lö istä  pääsi  vapaal le  s isät i lo ihin 
lämmittelemään.  Y l i t u o m a r i    Pe n t t i  Ö r n
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28 .6 .2009 Tampere

Derby 2009, Veteraanimestaruus 2009
ja sijoituskilpailu

Derby Alkuerä 480 m
1 Al A’lim I’smet Ben Malcolm 34.75 s
2 Tazillah Khanda-Karneol 34.79 s
3 El Hamrah Chamed 36.60 s  

Derby Alkuerä 480 m
1 Ghazal Alfarana Kheops 35.39 s
2 Qashani Touman Hama (ilman aikaa)  

Derby Alkuerä 480 m
1 Qashani Tabia al-Badia 34.57 s
2 Ghazal Alfarana Khaos 35.27 s

Sijoituslähtö 480 m
1 Agent Amok El Hor Laaman 33.63 s SERTK
2 Wallaby’s Xeer Wi-Asidda 35.88 s  

Veteraanimestaruus 280 m
1 Zarabis Malcolm 20.01 s  VM-09
2 Tazillah Omar Kamran 20.65 s
3 Tazillah Ofeliyah 21.57 s

Derby B-finaali 480 m
1 Qashani Touman Hama (ilman aikaa)

Derby A-finaali 480 m
1 Tazillah Khanda-Karneol 34.84 s  DV-09
2 Qashani Tabia al-Badia 35.76 s
3 Al A’lim I’smet Ben Malcolm 40.41 s

Ghazal  Al farana K heops (vas)  ja  DV-09 Tazi l lah K handa K arneol

9 .5 .2009 Turun ympär istö,  C VM-09

K auden toinen koe,  jok a ol i  Suomi- cup,  SVKL:n 
ar vok i lpai lu,  johon ol i  kutsuttu ko.  säännön 
muk aisest i  v i ime k auden parhaat  koirat  kus-
tak in  rodusta .  Alue L iedon kunnan Parmahar-
jun urhei lukeskus,  mik ä tar joaa er inomaiset 
puitteet  tä l la ise l le  kokeel le.   Kutsuttuja  koir ia 
yht .  131 k pl ,  mutta  paik al la  85 .  E l i  poissa   46 
koiraa ,  mik ä tekee 35 %!?  Ae -  ja  f inaal i rata  ol i 
er i  pel lo i l la  -  ratk aisuna hy vä.  Alustana sopivan 
pehmeä heinäpelto,  johon ei  v ie lä  o l lut  eht inyt 
k asvaa uutta  ruohoa,  mik ä helpott i  er i t .   p ie -
nempikokoisten rotujen v ieheen seuraamista . 
Ae -rata  ol i  kumpui levampi  ja  lopussa  hy vää 
fy ys istä  kuntoa vaat iva  nousu.    Pi tuutta  ae -
radal la  520 m.  Finaal i radal la  pi tuutta  600 m. 
Alkuosuudel la  o leva yks i  mutk a tuott i  v ieheen 
vetäj i l le  h ieman päänvaivaa,  kosk a k aik k i  koirat 
e ivät  menneet  ratamestar in  toivomal la  taval la , 
ja  joutuivat  vetämään v iehettä  a l ta  pois .  Tek-
ni ik k a  pelas i  jä l leen hy vin .  M yös tä l lä  radal la 
o l i  voimaa vaat iva  osuus ja  samoin a lamäkeen 
juoksua vaat iva  osuus.

Sää ol i  k a ik kea muuta kuin hy vä.    Aamusta  a l -
k aen ves isadetta  ja  tuulta  er i  muodoissa .  Läm-
pöt i la  jä i  a l le  10 lämpöasteen.  Kun f inaal i t  o l i 
saatu päätökseen,  a lkoi  aur inko paistaa  ja  tul i 
h ieno i l ta .  Yle isest i  ottaen koir ien kunto e i  v ie -
lä  o l lut  parhaimmil laan,  mik ä näk yi  juur i  noissa 
mäk iosuuksissa .  Koirat  o l ivat  kuitenk in varmo -
ja  juoksi jo i ta .  S i i tä  osoituksena vain  yks i  d isk . 
Ennen koetta  a lkupalaver issa  ol i  es i l lä  er i t .  kol -
me kohtaa:  1 .  ra ju  oik aisu,  mik ä haittaa  selväs-
t i  to isen koiran suor i tusta ,  veto keskeytetään, 
o ik ais i ja  pois  ja  jatketaan toisen koiran k ans-
sa .  Täl la is iä  e i  o l lut  yhtään k appaletta .  2 .  koi -
r ien toiminta  v ieheen pysäht yessä ;  osoitettava 
k i innostus  v ieheeseen -  jos  e i ,  n i in  näyttävä 
tuomar in  innok kuus-  /seuranta-kohdassa  mi i -
nuksena 1-2  pistettä .  3 .  koir ien k äyttäyt yminen 
v ieheel lä  toista  koiraa  kohtaan.  Yhdel le  koira l le 
joudutt i in  antamaan disk  tästä  sy ystä  johtuen. 

Tuomarei l la  vaihtomiehistö,  mik ä ol ik in  poik aa 
tuossa  säässä .  Samoin yks i  hy vä ratk aisu ol i , 
että  y l i t : l la  o l i  oma s ihteer i .  Kun y l i t .  kokosi 
p isteet  i tse l leen,  k i r jas i  s ihteer i  ne samoin y lös 
ja  antoi  ”paremmal la  a ja l la” ne edel leen toimis-
toon,  missä  kone lask i  k a ik k i  va lmi iks i  yhteen-
sä .  Se  sääst i  y l i t :n  a ik aa mm. har joi t te l i jo iden 
koulutukseen,  e ik ä  myösk ään lähet yks issä  tar-
v innut  odottaa ,  vaan k i lpai lu  pyör i  per iaattees-
sa  palautuksen kestoväl i l lä .

Saluk inar tut  parempia  kuin urokset .  K aarevia 
juoksul injoja  näk yi  pal jon,  samoin muutama to -
del la  lu jaa  mutta  -mutk at  suor iks i   -per iaatte l la 
juoksevia  es i int y i .  Louk k aantumis ia  yht .  5  k pl , 
jo ista  ae :n  jä lkeen 3  ja  f inaal ien jä lkeen 2  k pl , 
e i  kuitenk aan vak avia .  Koetoimikunnan etu-
k äteis jär jestelyt  o l ivat  hy vin  suunnite l tuja  ja 
suor i tettuja .  Toimihenk i lö i tä  jok a paik assa  r i i t -
täväst i  ja  as iansa osaavia  -  hy vä.  Kokeen yhte -
ydessä  Ess i  Paloma ja  Ar i  R aappana suor i t t ivat 
hy väksyt yst i  palk intotuomar ikokelas-tehtävän 
ja  Sarr i  Alanne suor i t t i  palk intotuomar ihar joi t-
te lu-tehtävän samoin hy väksyt yst i .  Y l i t u o m a r i 
J a r i  H i e t a l a

Urokset

1 Al  A´ l im I ´smet  Ben M alcolm 460 p SER TK C VM -09
2 Dix  Dax Ex-Ezmaiz  458 p SA 
3  Sadaqa K assar  a l  Alb  ibn Sar i f  448 p SA 
4  K i rman War iman 447 p SA 
5  D y ynien Hassan Hamaidi  422 p SA 
6  Asaraf i  Nabonassar  412 p SA

Nar tut

1 Qashani  Tabia  Al -Badia  477 p SER TK  C VM-09
2 D yanitos  Magena 469 p SA 
3  Tazi l lah Mona Luloah 449 p SA 
4  D y ynien Hassan Hasna 431 p SA

10.5 .2009 Turun ympär istö

Äit ienpäiväjuoksut  ja  Vars inas is-Suomen ken-
nelpi in  mestaruus  2009.

Koe jär jestett i in  samoin resurssein   ja  to iminta-
per iaatte in  kuin edel l i sen päivän Suomi cup -k i l -
pai lu.  Ero  tä l le  päiväl le,  verrattuna lauantaihin , 
o l i  er i t tä in  suur i  i lmoittautuneiden koir ien mää-
rä ;  162 k pl ,  jo ista  143 ott i  osaa kokeeseen.   Hui -
kea määrä  yhdel le  päiväl le !

Koesuor i tukset  a lkoivat  k lo.  8 .50 ja  v i imeinen 
lähtö ol i  maal issa  17.50 e l i  kokeen kesto tuol-
ta  os in  9  tunt ia !  Kokeessa  juost i in  75 ae -  ja  38 
f inaal i lähtöä (yht  113 k pl ) .  M ik ä  mahdol l is t i 
tuon? H y vä ennak kovalmistelu,  kokeneet  ja  as i -
ansaosaavat  toimits i jat ,  balanss i  palautuksen ja 
ar vostelunopeuden väl i l lä .  Tätä  se ik k aa auttoi , 
että  y l i t : l la  o l i  k äytössään s ihteer i ,  jok a antoi 
p isteet  toimistoon,  missä  kone lask i  yhteispis-
teet .  Samoin k i lpai lutta j ien toiminta  -  k a ik k i 
a jo issa  paikoi l laan jne.  Tästä  synt yi  to imiva ko -
konaisuus.

Sää aamusta  n  k lo  15 ast i  lo istava,  aur inko pais-
toi ,  lämmintä   ja  leuto tuul i .  Sen jä lkeen a lkoi 
t ihkusade,  jok a sek in  loppui  ennen f inaal i juok-
sujen päätt ymistä .  Heinäpeltopohja  ol i  sopivan 
pehmeä koir ien juosta .  Alkuerärata  ol i  600 m ja 
s i tä  o l i  kor jattu  a lkumutk an kohdalta  ja  pelas i 
hy vin  edel l i seen päivään verrattuna.   Finaal i rata 
ol i  h ieman kumpui levampi  ja  vaat i  tark k aavai-
suutta  enemmän.  Pi tuutta  tä l lä  radal la  o l i  520 
m.  Molemmil la  radoi l la  vaaditt i in  fy ys istä  kun-
toa.  Suor i tuks issa  näk yi ,  että  kokeeseen ott i 
osaa nuor ia  ja  h ieman kokemattomampia koi -
r ia .  Tämä näk yi  puuttena mm. ketter y ydessä  ja 
taasen innok kuus ja  seuraaminen ol i  parempaa 
verrattuna la :n  kokeeseen.  Samoin tuntui ,  että 
koirat  o l ivat  paremmassa kunnossa .  Jaksett i in 
nousut  hy vin  y lös.  Valtaosal la  k äyttäyt yminen 
v ieheel lä  h ienoa.    Tuomarei l la  vaihtomiehistö.   
Vi ra l l i seen kokeeseen ott i  osaa roduista :  i r l , 
skot ,  bor,  sa luk it ,  greyt ,  s loughi ,  polsk i t ,  ib.pod, 
c i rnecot ,  faar,    wip,  i ta l ,  ppp,  bas,  a fg  (  15  k pl  er i 
rotua)  ja  epävira l l i s ia :  rhodesian koirat ,  jo i ta  o l i -
k in  runsaast i  (  16  k pl )  ja  s i lk k iv intt ikoirat ) .    Ai -
nak in  tuomar ikokelaat  sa ivat  hy vää kokemusta .
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Pienempikokoiset  rodut  ol ivat  edukseen.  H y vi in 
suor i tuks i in  varmaan auttoi  uuden ruohon puut-
tuminen v ie lä  tässä  vaiheessa  kevättä  -  seuraa-
minen ol i  helpompaa.  Afgaanien ja  basenj ien 
tulostaso ol i  hy vä.  Greyl lä  taasen taso e i  o l lut 
hy vä.  R hodesian koir ien voitta ja  o l i  y l ivoimai-
nen k anssak i lpai l i jo ihin  nähden.  Piste - ero seu-
raavaan 33 pistettä .  Kokeessa  annett i in  2  disk :ä . 
Louk k aantumis ia  sattui  yks i  ja  yhdel lä  osanot-
ta ja l le  ae :n  jä lkeen nousi  lämpö sek ä palautu-
mienen ei  tapahtunut  normaal i l la  taval la ,  joten 
e i  f inaal i in .  Tek ni ik k a ,  ml.  palautus,  pelas i  er i t -
tä in  hy vin .  K aiken k aik k iaan lo istava päivä .  Jä i 
er i t tä in  hy vä maku kokeesta .  S i i tä  voivat  k aik k i 
paik al la  o l leet  o l la  y lpeitä .  Mar ja-Leena Arhima-
Oinonen ja  Hannele  Holmström suor i t t ivat  pan-
k intotuomar itehtävän hy väksyt yst i .  Y l i t u o m a r i 
J a r i  H i e t a l a

Urokset 

1 Ghazal Alfarana Kheops 465 p SERTK
2 Ghazal Alfarana Khaos 461 p SERTK
3 Asarafi Paiman Du-Rang 458 p SA
4 Zarabis Malcolm 447 p SA, KPM
5 Dix Dax Ex-Ezmaiz 441 p SA
6 Tazillah Khanda-Karneol 439 p SA

Nar tut  

1 Action Ö El Hor Laaman 485 p SERTK
2 Tazillah Khayr-Un-Nisa 481 p SERTK
3 Tazillah Kashmira 480 p SA
4 Zarabis Najat 477 p SA
5 Al-Yasamin Ameena 449 p SA
6 Dyynien GT Gizette 423 p SA

21.5 .2009 K ajaani

K ajaanin maastot  ja  K ainuun kennelpi i r in  mes-
taruus  2009

Kokeen pitopaik k ana ol i  kesantopelto,  jossa 
a lk ava k asvu,  h ieman kovapohjainen,  mutta  t i -
lava  ja  tarkoitukseen er i t tä in  sopiva .    Kokeen 
ennak kovalmistelut  hy vin  teht y.  Toimihenk i lö i -
tä  kokeen a ik ana ol is i  saanut  ol la  to imistossa 
k i i reen tak ia  enemmän.

Juostava rata  ol i  n .  600 metr iä  ja  vaat iva .  Tämä 
näk yi  koir ien suor i tuks issa  jonk inla isena va-
rovaisuutena ja  ar vosteluissa  ehk ä niuk koina 
piste inä.  Lähtöjä  yhteensä 89 k pl ,  sek ä disk a-
uks ia  7  k pl .  Kokeessa  toimi  a lkuer ien a ik ana 
tuomar ineuvoston puheenjohtajana Pentt i  Örn. 
Tuomar ikol leegion suor i t t ivat  hy väksyt yst i : 
M-L  Arhima- Oinonen,  Ess i  Paloma,  Ar i  R aap -
pana.  Kol leegiosta  menee er i l l inen rapor tt i 
ehdotuksineen Vintt ikoira l i i to l le,  jok a päättää 
kokela iden nimittämisestä  maastotuomareiks i . 
Lähettäjähar joi t te lun suor i t t i  hy väksyttäväst i 
Ar to  Ojanperä .

Kokeeseen i lmoittautuneiden koir ien määrä  ol i 
y l i  100 koiraa .  Jär jestä jän k anssa  sovitt i in ,  että 
mahdol l is imman suur i  määrä  koir ia  juoksee 
myös f inaal i t .  Etuk äteen oletettu  lähtöjen mää-
rä  ol i  yhteensä noin 100.  Tästä  sy ystä  päätet-
t i in ,  että  k i lpai lukutsussa  mainitusta  rotukoh-
ta isesta  e lä inlääk är in  tark astusajasta  e i  t ingitä 
ja  koirat  tulee ol la  i lmoittettu  ja  osal l i s tumis-
maksu maksettu sääntöjen muk aisest i  tark as-
tuksen a lkuun mennessä .  Erään koiran tul lessa 

toimistoon myöhässä ,  hänel le  i lmoitett i in  että 
hänen koiransa e i  osal l i s tu  kokeeseen edel-
lä  mainituista  sy istä .    K i lpai lutta ja  e i  päätöstä 
hy väksynyt  ja  vaat i  perusteluja  jo l lo in  toimisto 
muistutt i  hänel le  kutsussa  ol leessa  i lmoituk-
sesta  as iasta .  Tämän jä lkeis istä  tapahtumista  on 
er i l l inen rapor tt i  tämän ker tomuksen l i i t teenä. 
Lähetän ker tomuksen kokonaisuudessaan myös 
Vintt ikoira l i i to l le,  kosk a k i lpai lutta ja  on lähet-
tänyt  oman vers ionsa tapahtuneesta  Vintt ikoi -
ra l i i ton s ihteer i l le .  Y l i t u o m a r i   K a l l e  S a l o va a ra

Yhdistelmä 

1 Aziz Badi 487 p SERTK
2 Dyanitos Onyx 476 p SERTK, KPM
3 Aziz Uzziah 468 p SA
4 Kirman Wariman 462 p SA
5 Khaireddin Tamazur-Thaqib 456 p SA
6 Dyanitos Odeysseys 452 p SA
7 Dyanitos Milago 444 p SA
8 Aziz Tabassom 436 p SA

23. -24.5 .2009 H y vink ää

Luhtisaal istus,  Uudenmaan kennelpi i r in  mesta-
ruus  2009

H y vink ään v intt ikoiraradan ympär istössä  jär-
jestet yt  per inteiset  Luht i lauk k aaj ien avoimet 
maastokokeet .  Kokeiden painoar voa l i säs i  jaos-
sa  ol leet  Uudenmaan kennelpi i r in  mestaruudet , 
ja  paik at  Euroopanmestaruusk i lpai lu ihin .  R adat 
rakennettu k ahdel le  pienehköl le  kentäl le  jo i ta 
yhdist i  k apea k äytävä.  S i i r t yminen kentältä  toi -
se l le  a iheutt i  muutaman vaarat i lanteen koiran 
eksyessä  re i t i l tä ,  louk k aantumis i l ta  kuitenk in 
vält ytt i in .

R adat  toimivat  hy vin  mui l la  rodui l la  paits i  bor-
zoi l la ,  jo i l la  a lueen ahtaus  ja  sateen l iuk astama 
kenttä  a iheutt i  runsaast i  epäonnistumis ia .  Suo -
r i tusten taso kokonaisuutena hy vä ar vosanaa 
hieman lask i  hylk äysten suhteel l i sen suur i  mää-
rä .  Kokeen ulkopuolel la  muk ana ol leet  s i lk kenit 
es i t t ivät  er inomais ia ,  ja  rhodesiankoirat  hy viä 
suor i tuks ia .  Molemmat rodut  osoitt ivat  kokeen 
sopivan hei l le  er inomaisest i .  Molempina päiv i -
nä koiramäärät  i soja ,  k isat  v iet i in  kuitenk in läpi 
er inomaisessa  urhei luhengessä ,  josta  k i i tos 
t yötel iääl le  henk i lökunnal le,  sek ä osal l i s tuj i l le 
jotk a  toimivat  es imerk i l l i sest i  huoleht ien koi -
r ien v iemisestä  a ja l laan vaiheesta  seuraavaan. 

Tämän kevään k äytössä  ol lut  lähettäminen i l -
man s l ipper iä ,  to imi  er i t tä in  hy vin .  Kolme ”aa-
v istus” lähtöä tapahtui ,  jo ista  teht i in  sääntöjen 
muk aiset  pistevähennykset .  Tuomar iar vostelus-
sa  k i innitett i in  er i t ystä  huomiota  hy väksyt yn ja 
ser t in  ar voisen suor i tuksen ra joihin ,  jo issa  ar-
v io  ol i  h ieman tavanomaista  t iukempaa.  Toimis-
to  keräs i  tuomareiden ar vostelulomak keet  ja 
suor i t t i  lopul l i set  yhteenlaskut ,  näin  vält ytt i in 
mahdol l is i l ta  k i i reessä  tehdyi l tä  laskuvirhei l -
tä .    Rotuja  kokeessa  14 plus  k aks i  epävira l l i s ta , 
jak autuen 19 luok k aan.  Kennelpi i r in  mestar i  9 
rodussa ,  maastojuoksuser tejä  jaett i in  28.   H yl -
k äyks iä  a lkuer issä  6  ja  f inaale issa  4 .  Y l i t u o m a -
r i   Pe r t t i  Pä i vä r i n t a

Urokset

1 Dix  Dax Ex-Ezmaiz  504 p SER TK
2 Al  A´ l im I ´smet  Ben Malcolm 498 p SER TK
3 D y ynien GT Gudean 490 p SA
4 D y ynien Id iz  I laah 487 p SA
5 Zarabis  Malcolm 484 p SA
6 Desier to  Bel leza  Bendito  480 p SA
7 Asaraf i  Nabonassar  479 p SA
8 E l -Ubaid´s  K al imantan 479 p SA
9 Tâdj  Mahal  E lam Ismaël  478 p SA
10 Kur i i r in  Empedor  May 477 p SA
11 E l -Ubaid ’s  Picasso 471 p SA
12 Agent  Amok El  Hor  Laaman 459 p SA
13 Edisova Baz-Jar  455 p SA
14 K irman Waj ih  453 p SA

Nar tut

1 Ac t ion Ö E l  Hor  Laaman 522 p SER TK
2 Zarabis  Najat  515 p SER TK
3 Tazi l lah Janna Jawaydah 488 p SA KPM
4 Kur i i r in  Evana May 485 p SA
5 Al  Wathba Yara  Amina 482 p SA
6 D yanitos  Magena 476 p SA
7 E i recogtei l ’s  Qawai  Creusa 466 p SA
8 Qashani  Tabia  Al -Badia  456 p SA
9 D yanitos  N inie l  454 p SA
10 Al-Yasamin A zhara  431 p SA
11 Al-Yasamin Ameena 425 p SA
12 Asaraf i  Nasima Al  Amii r  416 p SA
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Ac t ion Ö E l  Hor  Laaman Dix  Dax Ex-Ezmaiz

Zarabis  Najat Tazi l lah Janna Jawaydah,  kennelpi i r in  mestar i
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Agilitykiertopalkinnot 2008

6.6 .2009   Kemi  

Mer i -Lapin maastot  ja  Pohjois-Pohjanmaan 
kennelpi i r in  mestaruus  2009
 
Kosk aan a ik asemmin ei  o le  jär jestett y  maasto -
k isoja  noin pohjoisessa ,  ja  se  saat i in  k yl lä  huo -
mata,  s i l lä  säähalt ia  näytt i  mitä  Suomen kesä 
on parhaimmil laan,  kovan tuulen ja  rakeiden, 
rännän ja  ves isateen saattama saat i in  k aikesta 
huol imatta  k isat  v iet yä  hienost i  läpi .

K isaan ol i  i lmoittautunut  62 koiraa ,  jo ista  pai -
k al la  o l i  55 ,  a lkuer iä  juost i in  31 ja  f inaal i lähtö -
jä  o l i  26 .  K i lpai lu  ol i  anottu er ikoisk i lpai luna, 
nar tut  ja  urokset  juoksivat  samoissa  lähdöissä 
sek ais in .  R adat  o l i  teht y  vanhal le  h iek k ak an-
k aal le,  jossa  paik k a paikoin ol i  k arkeampaa 
soraa,  jonk a ratamestar i  o l i  suoja-a idoi l la 
ra jannut .  R adat  o l ivat  n .650 metr iä  pi tk iä ,  f i -
naal i rata  juost i in  rataa  k ääntämäl lä ,  jok a a l le -
k i r jo i t taneen mielestä  toimi  paremmin.  Muu-
tamat  lähdöt  joudutt i in  jatk amaan v ieher ikon 
tak ia ,  kosk a tuul i  a iheutt i  v ieheen tar ttumisen 
a l isk asvi l l i suuteen.

Vars ink in  venäjänvintt ikoiran,  sa luk in  ja  i ta-
l ianvintt ikoiran suor i tukset  jä ivät  tuomar ineu-
voston mieleen.  Diskejä  val i tettavast i  joudut-
t i in  antamaan k aks i  k appaletta .  Varas lähtöjä 
ol i  yks i  (afgaani ) .  K isoissa  jaett i in  myös Poh-
jois-Pohjanmaan kennelpi i r in  mestaruudet ,  sa , 
a f,  ib,wh,  i t  ja  c i .  Muutama l ievä louk k aantu-
minen tapahtui .  Sa lukeissa  tuomar ineuvoston 
y l ipääl l iköna toimi  K al le  Salovaara .  Palk into -
tuomar itehtävissä  vuorottel i  J yrk i  S i ivola ,  Jark-
ko K ivelä  ja  Ti ia  Ly yt inen.  K i lpai lussa  ol i  myös 
kol leegio,  jonk a suor i t t i  hy väksyt yst i  Hannele 
Holmström.  Vie lä  kerran suur  k  i  i  t  o  s  jär jes-
tä j i l le  ja  mui l le  tahoi l le  jotk a  ol ivat  edesaut-
taneet  onnistuneista  ja  muk avista  k isoista .  Y l i -
t u o m a r i  Pe t e r  R ö n n

Yhdistelmä

1 Ac t ion Ö E l  Hor  Laaman 531 p SER TK
2 A ziz  Badi  515 p SER TK
3 Agent  Amok El  Hor  Laaman 503 p SA
4 D yanitos  Onyx 499 p SA
5 K irman War iman 497 p SA,  KPM
6 Ruweis  Alwathba Sahibihah 475 p SA
7 K hal i l s  Setareh 456 p SA
8 K hal i l s  L’i rq  Al  Lulu  441 p SA
9 Asaraf i  Qasima Chetaah 427 p SA
10 D yanitos  Odeysseys  402 p SA

A ziz  Badi

K irman War iman,  kennelpi i r in  mestar i SIRKKU
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Vu o d e n  a g i l i t y s a l u k i  ( R i i mu n  m a l j a )

Janna-Pantter i  e l i  Jantter i  (Ghazal  Al fara-
na Jawaid Jannah)  tul i  minul le  ”terapia-
koiraks i ” ik ävän ihmissuhteen päät ymisen 
a ikoihin  ja  sen tehtävän rouva on hoita-
nut  er i t tä in  hy vin .  Jok a päivä  totean,  että 
en tul is i  to imeen i lman Pantter ia .  Neito -
k aisen i lo isuus,  ä lyk k y ys  ja  huumorintaju 
pir istävät  synk immänk in päivän. 

Agi l i t yn a loi t imme Jannan ol lessa  vuoden 
ik äinen.  Alussa  Janna e i  o l lut  k i innostu-

nut  esteistä ,  mutta  namin eteen hän te -
kee ihan mitä  vaan,  joten motivoint i  e i 
o l lut  vaikeaa.  En ole  toista  yhtä  ahnetta 
sa luk ia  v ie lä  tavannut .  Pik kuhi l jaa  esteet-
k in  a lkoivat  k i innostaa.  N yk yään paras 
palk k a namin ja  kehujen ohessa  on mm. 
A- este.  Janna on nimittä in  ns.  kontakt ies-
tehul lu. 

Aluks i  tarkoituksemme ol i  t reenata  vain 
omaksi  i loksemme,  mutta  Jannan edis-
t yessä  a lkoi  haave k isoista  i tää .  Ens im-
mäis issä  k isoissa  minua jännitt i  n i in  pal -
jon,  että  unohdin puolessa  väl issä  rataa 
esteiden nimet  ja  minne ol in  menossa . 
Jä in  pyör imään paikoi l leni  ja  Janna päätt i 
omatoimisena t yttönä ottaa  ohjat  omi in 
k äs i in .  Janna sa i  v intt ihepul in  ja  painoi 
tuul ispäänä ympär i  rataa  tehden esteitä . 
K ävipä se  väl i l lä  hyppimässä myös har joi -
tusesteet  radan ulkopuolel la .  Yle isö  ulvoi 

R I I M U N  M A L JA :
Janna ja  M inea Col lan

S A L AG I M A L JA :
Tulok k aan mal jaa  e i  jaettu  vuodelta 
2008.

naurusta  ja  sa imme päivän parhaat  aplo -
dit . 

N yt  on s i t ten muutamat  k isat  tak ana ja 
v i ime kesänä toteutui  unelma,  josta  vain 
haavei l in .  Janna täräytt i  nol lan a l le  ihan-
neajan s i jo i t tuen v ie lä  h ienost i  to iseks i . 
E i  o l lut  mamman r iemul la  ra jaa . 

Agi l i t yssä  mei l le  on edel leen tärkeintä 
yhdessä  tekemisen i lo  ja  onnistumisen 
tunne vaat iv ien hark kojen jä lkeen.  Kun 
huomaa,  että  koira  nautt i i  ja  to imi i  kuin 
a jatus,  tu lee hy vä miel i  ja  päivän murheet 
unohtuvat .  

Ter veis iä  k aik i l le  agi l i t ysalukei l le,  er i t y i -
sest i  K al le l le ! 

M inea Col lan ja  Janna
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KOTIMAISE T ASTUTUKSE T

ASTUTE T TU VI IKOLLA 23

I: C.I.B & FI MVA FIW-00 Exlibris Canes Kalif-Kafar 
(C.I.B Aziz Divinus x C.I.B Lasuriit’a)
e: C.I.B & FI, SE & LV MVA Aziz Tamasha (C.I.B Khalils 
Dahabi Dahaqin x C.I.B Aziz Mavaddat)
Tiedustelut:
Kennel HADAYAN, Susanna Mäkelä
puh.  +358 44 508 3168
e-mail: s.makela@gmail.com

ASTUTE T TU 20.5 .2009

i: AM MVA Khiva’s Hot Stuff (CH Khiva’s Daylan A 
Baha x CH Khiva’s Midnight Escapade)
e: C.I.B FI LV LT MVA FIJW-04 BALTW-07 LVW-07 Aziz 
Uma (C.I.B Aziz Jadugar x C.I.B Aziz Nehayat)
Tiedustelut:
Kennel Aziz, Stina Jalkanen
puh. +358 50 549 3906 tai
puh. +358 40 962 0749
e-mail: stina.jalkanen@pp.inet.fi

ASTUTE T TU 6 .5 .2009

i: AM MVA Khiva’s Hot Stuff (CH Khiva’s Daylan A 
Baha x CH Khiva’s Midnight Escapade)
e: FI MVA Aziz Vajahat (POHJ MVA Khalils Faudawi 
Fiddi Farih x C.I.B
Aziz Lezzat)
Tiedustelut:
Kennel Aziz, Stina Jalkanen
puh. +358 50 549 3906 tai
puh. +358 40 962 0749
e-mail: stina.jalkanen@pp.inet.fi

ULKOMAISE T ASTUTUKSE T

ASTUTE T TU 7 .7 .2009

i. C.I.B POHJ SE FI NO DK EE RU MVA Al Wathba 
Thamir Abdul-Haqq (POHJ FI SE NO MVA FI SE EE 
KVA-m Kirman Nargil x Al Wathba Suha Sadaqa)
e. C.I.B SE FI EE MVA NORDW-07 Al Wathba Uruba 
Hadiya (POHJ MVA Al Wathba Sahib Karam x C’est 
Esmera Hypnotica Al Wathba)
Tiedustelut (also in English):
Kennel AL WATHBA (Sweden), Ingela Hägg
Puh. +46 340 65 13 02 tai
Kennel AL WATHBA (Sweden), Carina Pettersson
Puh. +46 90 561 02
E-mail alwathba@spray.se

ASTUTE T TU 13.6 .2009

i: CH LSP Chameh D’in-Salah (CH Binjarra min al as-
ife x CH TR Arab Bahari’s Tariifah u’zaia)
e: C.I.B. POHJ FI NO SE MVA Khalills Lababa (C.I.B El 
Ubaid’s Djoser x FI SE MVA Khalils Gaziya Gabas)
Tiedustelut:
Kennel SEADIS (Sweden), Heidi Hansen
Björnmossen, 54591 Töreboda
e-mail: ceadis@telia.com

KOTIMAISE T PENTUEE T

SYNT YNEE T 12.6 .2009,  2  u  + 4  n

i: Al Wathba Ya’la Ya’lla (Sedeki Lale Zar x C’est Es-
mera Hypnotica Al Wathba)
e: Noor Inca Alfa Romeo Giulia Frost (NO SE MVA 
Yazid Zam-Yad x NO FI MVA
Vapours Inca Brightstar)
Tiedustelut:
Kennel VAPOURS, Anna Barman
+358 40 726 5372
e-mail: barman@surfnet.fi
sekä
Heidi Åhman
+358 500 991 006
e-mail: punapaula@wippies.com

SYNT YNEE T 31.5 .2009,  1  u  + 4  n

i: FI MVA Dadaelis Nile of Tazillah (Dadaelis Cairo x 
Elessar’s Dadaelis Azila F’rk
e: FI MVA Dabka’s Felicia (C.I.B Castlebay Enzo Fer-
rari x FI DK SE MVA
Dabka’s Cassandra)
Tiedustelut:
Kennel SUNFIRE, Minna Saari
+358 400 243 676
e-mail: sunfire@kolumbus.fi
sekä
Satu Kuukka
+358 40 549 3453
e-mail: satu.kuukka@pp.inet.fi

SYNT YNEE T 18.5 .2009,  1  u  + 4  n

i: FI KVA-r VMR-07 Bericas Bedar Majan (imp.Oman) 
(Almas von Mahmoudyieh x Bericas Jadhaba Ma-
jan) 
e: Dar El Hindiyas Amira (Derafsch, imp.Iran x Osjan 
von Iransamin) 
Tiedustelut:
Kennel YUZAK, Pirjo Puttonen
puh. +358 40 517 0393
e-mail: pirjo-puttonen@pp.inet.fi

ULKOMAISE T PENTUEE T

SYNT YNEE T 15.4 .2009,  4  u  + 4  n

i :  RU UKR MVA Grand- CH RU Work CH RU FI  K VA-
m RU R acing CH Idan At iq  Nass im (R asas  of  R a-
hat  x  Bauda of  R ahat)
e :  RU F I  MVA RU FI  EE  K VA-m RU R acing CH Bony 
Spec tor  E l  R azael  (Barak isch Omar  Yar i  x  ISR 
MVA Amira  Spec tor  E l  R azael )
Tiedustelut :
Kennel  AL NAQAWA (Russ ia) ,  Svet lana Panova
e -mai l :  spanova@gmai l .com

Pentueuutiset
Sama pentue ilmoitetaan vain kerran joko astutuksissa tai syntyneissä.
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Hallituksessa päätettyä

Talous ja  uudet  jäsenet

Salukilehden kulutilasto: Käytiin lävitse kulutilastoa ja to-
dettiin että budjetti on hieman ylitetty. Toimitetaan ko. Kir-
janpito myös lehtitoimikunnalle ja pyydetään, että  Bud-
jettia seurataan ja pyritään ainakin pysymään budjetissa 
mahdollisimman tarkkaan.

Hallituksen matkakulujen korvauskäytäntö: hallituksen 
jäsenet esittävät kululaskelman aina tarpeen vaatiessa hal-
lituksen kokouksessa (todellisten polttoaine- tai matkaku-
lujen mukaan) ja hallitus hyväksyy ko. Laskutuksen. 
Puheenjohtaja kuittaa ko. Laskun.

I nternet-toimikunnan as iaa

SPAM saluki-osoitteisiin: Internet-sivustollemme voisi 
vaihtaa suorat osoitteet muotoon hallitus at saluki.fi tai 
vastaavaan jotta spammista päästäisiin eroon. Pyydetään 
internet-toimikuntaa tekemään muutokset oman aikatau-
lunsa mukaan.

Ja lostustoimikunnan as iaa

Marianne Holmin erikoiskoulutus/laajennus salukeihin. 
Koulutuspyyntö kuitataan saapuneeksi.

Pirjo Aaltosen pyyntö erikoiskoulutuksesta: koulutuspyyn-
tö kuitataan saapuneeksi. 

Muut  as iat

Hyväksytään sähköpostipäätös: puheaikaa kerhon puhe-
limeen.
Salukikongressikannettavan käyttö:  Kalle Salovaara ottaa 
ko. koneen ja mokkulan juoksutoimikunnan käyttöön.

Kokous 1 | 17.1.2009

Kokous 2 | 19.2.2009

I nternet-toimikunnan as iaa

Tulosten ja tittelien kirjaamisehdotus:  todetaan web-
toimikunnan ehdotuksen olevan hyvä: tulospäivittäjällä ei 
tarvitse olla pätevyyttä tulosten oikeellisuuden suhteen, 
vaan kirjataan tulokset niin kuin ne jäsenistöltä saadaan. 
Sivustolla on teksti, ettei salukikerho vastaa tulosten oi-
keellisuudesta. 

Näyttelytoimikunnan as iaa

Pentunäyttely 2009 ja mahdollinen hyväntekeväisyyskoh-
de (geenitutkimus): Kokousta suunnitellaan maaliskuulle. 
Puheenjohtaja selvittää geenitutkimustyöryhmän kanssa 
mahdollisia lahjoitusta koskevia asioita.

Ja lostustoimikunnan as iaa

Mahdolliset sydänultraussponsoroinnit: Pyydetään jalos-
tustoimikuntaa miettimään ideaa.

Kannatetaan ruumiinavauskulujen korvaamisen ikärajan 
ylennystä jos kyseessä on perusterve koira, jonka kuolin-
syytä ei voi muuten todeta ja koiralla on jälkeläisiä. Hallitus 
päättää tilannekohtaisesti.

Leht i toimikunnan as iaa

Lehden koon muutos: Hallitus hyväksyy lehden koon 
muutoksen ja värillisyysmuutoksen. Pyydetään lehti-
toimikuntaa seuraamaan lehden kuluja lehti lehdeltä ja 
seuraamaan esim. lehden sivumäärää, jotta budjetin ra-
joissa pysytään.

Kokous 3 | 9.3.2009

Muut as iat

Kalenteri/piirustuskilpailu lapsille: lehteen ilmoitus, kaksi 
sarjaa joista kaksi kuvaa kalenteriin. Aihe on saluki. Piirus-
tukset lähetetään puheenjohtajan osoitteeseen. Mahdol-
lisesti piirustusmahdollisuus erikoisnäyttelyn ja shown 
yhteyteen.

Lausunto tilintarkastajilta koskien SSAK:n tilaamaa erikois-
näyttelyvideota: Hallitus pyytää lausuntoa tilintarkastajilta 
toimitavan oikeellisuudesta.

Talous  ja  uudet  jäsenet

Tilinpäätös vuodesta 2008: tilanne.  Käytiin lävitse tilin-
päätös ja sekä kongressin että kerhon tulot ja menot. To-
dettiin, että kerhon toiminta jäi n. 10.000 ylijäämäiseksi 
(mm. SVKL:n näyttely) ja kongressi n. 7.500 euroa (jalos-
tukseen). Päätettiin ehdottaa kevätkokoukselle, että ker-
hon varsinaisen toiminnan tuotoista siirretään vielä 2.500 
euroa jalostusrahastoon (ent. kongressirahasto).

Toimihenkilön sitoumuskaavake:  Todetaan, ettei kyseinen 
sitoumus kuitenkaan sido toimihenkilöitä jos mennään 
oikeuteen saakka, ja tämän vuoksi kaavake on tarpeeton.  
Todetaan, ettei tarvitse enää kyseistä kaavaketta. 

Keskusteltiin Vintyt ry:n kongressiaikaisen KV-maasto-
juoksukilpailun tuottamasta tappiosta. Hallitus esittää, 
että teemme lahjoituksen Vintyt Ry:lle koskien kongressin 
yhteydessä järjestettyjä maastojuoksukilpailuja: Vintyille 
esitetään lahjoitettavaksi maastokilpailujen tuottaman 
tappion verran. Asia  kerrotaan kevätkokouksessa tiedoksi 
jäsenistölle.

Ja lostustoimikunnan as iaa

Tuomarien erikoiskoulutus ja kollegio, Lahela 8.4.2009: hy-
väksytään kollegion ja erikoiskoulutuksen järjestäminen 
Lahelassa.

Saluk ikummitoiminta

Uusi salukikummi pääkaupunkiseudulle: Laura Rodriguez 
Tumelius: Hyväksytään Laura pk-seudun salukikummiksi.

Muut  as iat

Pirjo Savolainen SSAK:n kunniamerkit kevätkokouksessa:  
jaetaan Pirjolle kunniamerkki kevätkokouksessa.

Kokous 4 | 23.3.2009

Kokous 5 | 14.4.2009

Leht i toimikunta 

Redfinan tarjous: Hyväksyttiin tarjous ja pyydetään lehti-
toimikuntaa kiinnittämään huomiota lehden sivumäärään 
ja seuraamaan edelleen budjettia lehti lehdeltä kuten 
tarkoitus on ollut. Lehti stiftataan, ja tämän vuoksi si-
vumäärä ei saa olla liian suuri.

Toimintaker tomus

Käytiin lävitse toimintakertomusluonnos ja hyväksyttiin se 
esitettäväksi kevätkokoukselle.

Muut  as iat

Ratakisa yhdessä Basenjien (SuBa) kanssa 31.5.2009, Kalle 
Salovaara sopii järjestelyistä ja palkinnoista.

HALLITUKSEN TÄYDELLISET
KOKOUSPÖYTÄKIRJAT:

http://www.saluki.fi/jasensivut.html

17.1 .2009 |  19 .2 .2009 |  9 .3 .2009 |  23 .3 .2009 |  14 .4 .2009 |  16 .5 .2009

Jalostustoimikunnan as iaa

Jalostusrahaston budjetti lehteen 2/2009 : Pyydetään 
jalostustoimikuntaa aloittamaan heti  budjetin laadinta. 
Hallitus esittää, että jos pentunäyttelystä koirien geenitut-
kimukseen ei kerry 3.000 euroa, jalostusrahastosta mak-
setaan puuttumaan jäänyt summa.

Tarvitaan kirjalliset koulutuksen ja kollegion järjestämi-
sohjeet: jalostustoimikunta alkaa laatia ohjeita ja hallitus 
hyväksyy ne niiden valmistuttua.

Muut  as iat

Lausunto tilintarkastajilta koskien SSAK:n tilaamaa erikois-
näyttelyvideota: Käytiin lävitse tilintarkastajien lausunto.

Kevätkokouksessa esille tulleet asiat: Vintyt lahjoitus. Ka-
lle Salovaara jääväsi itsensä. Todettiin, että keskustelu 
kongressin vastuuvakuutuksesta kumppaneille on tehty: 
Vintyt Ry:n kanssa suullisesti ja HVK:n kanssa kirjallisesti. 
Pyydetään suullisen sopimuksen salukikerhon silloisen 
edustajan kanssa tehneeltä henkilöltä (Pertti Päivärinta) 
vielä kirjallinen vahvitustus suullisen sopimuksen sisäl-
löstä, jonka jälkeen salukikerho suorittaa Vintyt Ry:lle 
1.000 euron suorituksen kongressin maastojen tappioiden 
korvaamiseksi.

Kokous 6 | 16.5.2009

Talous  ja  uudet  jäsenet : 

Jäsentilitys SVKL:lle: Käytiin lävitse nykyinen käytäntö ja 
kaava, jolla olemme maksaneet maksut viime vuonna ja 
Tuiren ehdotus. Päättetiin maksaa samalla tavalla kuin vi-
ime vuonna vuoden pääjäsenmäärän mukaan, ja päätetti-
in, että jäsenmaksuasia otetaan salukikerhon edustuksella 
esille seuraavassa SVKL:n syyskokouksessa.

Nooatililtä siirto kerhon tilille (siten, että Nooa-tilille jäisi 
vain se 10.000 euroa, joka on rahastoitu nyt jalostukselle): 
Päätettiin tehdä siirto Nordea-tilille ja jättää 10.000 euroa 
rahastotilille.

Näyttelytoimikunnan as iaa

Erikoisnäyttely ja show: tuomarimuutos 2+3 kehäsiht-
eeriä: puheenjohtaja on ilmoittanut tuomarimuutoksesta 
keskustelupalstalla. Koskien harjoitusarvostelua, Puheen-
johtaja ilmoittaa Haapaniemelle muutoksesta, mielellään 
vaihto urostuomarille (Meike), koska narttukehä on kol-
men kesäsihteerin kanssa suhteellisen täysi ja italiankie-
linen arvostelu vaikeuttaisi harjoitusarvostelua.

Pentunäyttelymuutos: Kennelpiirin säännöt kiristyneet 
jonka vuoksi ei-jäsenyhdistykset eivät saa järjestää 
pentunäyttelyitä jatkossa. Päätettiin, että aloitamme 
pentunäyttely-yhteistyön Champions of Champions 
-toimikunnan kanssa.

Kiertopalkintolahjoitus: Susanna Mäkelä lahjoittaa erkka-
riin parhaalle veteraaninartulle (luokkavoittajalle) “Fannyn 
muistopalkinnon” Hyväksyttiin lahjoitus.

Saluk ikummitoiminta

Riina Kullas toiseksi salukikummiksi pk-seudulle: hyväksyt-
tiin Riina uudeksi kummiksi Lauran ohelle pk-seudulle.

Muut  as iat

Pertti Päivärinnan vahvistusviesti koskien tappiotakuuta: 
kuitataan saapuneeksi ja maksetuksi.
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TOIMINTAKERTOMUS 2008 

Toiminnan tarkoitus

Suomen Salukikerho ry toimii salukien rotujärjestönä ja 
edistää salukien kasvatusta, jalostusta ja käyttöä sekä 
toimii yhdyssiteenä rotua harrastavien yksityisten henk-
ilöiden välillä ja edustaa heitä rekisteröitynä yhdistyksenä 
Suomen Kennelliittoon, Suomen Vinttikoiraliittoon ja mui-
hin yhdistyksiin päin. 

Salukikerhon uudet säännöt hyväksyttiin Yhdistysrekister-
issä 20.12.2006. 

Vuosi 2008 oli kerhon kahdeskymmenesensimmäinen 
toimintavuosi, kolmas vuosi rotujärjestönä.

Jäsenistö

Vuoden 2008 lopussa kerhoon kuului 442 jäsentä (vuonna 
2007 oli 423 jäsentä). Näistä pääjäseniä oli 359 (ainais-
jäseniä 17) ja ulkomaalaisia jäseniä 30. Lisäksi perhejäseniä 
oli 83. Jäsenmäärä lisääntyi 19 jäsenellä edellisestä vuo-
desta. Kerhoon liittyi uusia jäseniä 43 varsinaista ja 13 per-
hejäsentä. Näistä kasvattajien maksamia ns. pentujäseniä 
oli 17. Eronneita 8 varsinaista ja 2 perhejäsentä. Eronneiksi 
katsottiin 15 + 1 perhejäsentä (eivät maksaneet jäsenmak-
suaan).

Vuosi 2008 oli ensimmäinen vuosi, jolloin Suomen Salukik-
erho maksoi omaan jäsenmääräänsä perustuvan jäsen-
maksun Suomen Vinttikoiraliitolle.

Hal l i tus

Hallitus kokoontui vuoden 2008 aikana 15 kertaa ajalla 
1.1.2008–31.12.2008. Hallituksen kokoonpano oli seuraa-
va (suluissa jäsenten osallistumiskerrat): 

Virpi Kokkonen, puheenjohtaja (14) 
Kalle Salovaara, varapuheenjohtaja (13) 
Riitu Turtinen, sihteeri (12) 
Tuire Kantoluoto (13) 
Ritva Latva-Rasku (10) 
Mirja-Leena Leskinen (5) 
Pauliina Perheenmies (4) 

Hallituksen ulkopuolisena, kokouksissa läsnä rahaston-
hoitaja Ulla-Maija Liekso (4).

Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Pertti Aaltonen ja 
Hannu Haapala sekä varatilintarkastajina Jarkko Kovala ja 
Jaana Moisander.

Jukka Miinalainen toimi yhdistyksen kirjanpitäjänä.

Tuire Kantoluoto toimi yhdistyksen jäsensihteerinä.

Vuosikokoukset

Kevätkokous pidettiin 22.3.2008 Tuomarinkartanon 
vinttikoirakeskuksessa Helsingissä ja paikalla oli 35 yh-
distyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokousa-
siat. Kokouksen jälkeen jaettiin näyttelykiertopalkinnot 
vuodelta 2007 (Vuoden Saluki Bedu Solange El Hamrah, 
Vuoden Voitokkain Aziz Xanom, Top Saluki Aziz Yavand, 
Vuoden Nuori Bedu Solange El Hamrah, Vuoden Veteraani 
Aziz Mavaddat, Suomen Salukikerho ry. Vuoden Jalos-
tuskoira Aziz Nazar, Vuoden Kasvattaja kennel Aziz – Stina 
Jalkanen, Jonin muistopalkinto Zarabis Malcolm ja Leevin 
muistopalkinto Aziz Yavar).

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 29.11.2008 
Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskuksessa ja paikalla oli 21 
yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräi-
set syyskokousasiat. Kokouksen päätteeksi jaettiin kerhon 
juoksukiertopalkinnot vuodelta 2008 (Vuoden Maasto-
juoksija Aziz Qaside, Vuoden Ratajuoksija Dyynien GT 
Gisele, Vuoden Tulokas Kuriirin Empedor May (Abdelkade-
rin kiertopalkinto) ja Vuoden Aktiivijuoksija Wallaby’s Xeer 
Wi-Ijal (Abdelkaderin kiertopalkinto).

SVKL:n  toiminta 

Suomen Vinttikoiraliitto ry:n kevään ja syksyn liittokokouk-
sissa Suomen Salukikerholla ei ollut edustusta; keväällä 
kokoukset sattuivat päällekkäin. SSaK:n jäseniä SVKL:n 

luottamustehtävissä vuoden 2008 aikana: kilpailuval-
iokunnan puheenjohtajana toimi Kalle Salovaara ja SVKL:n 
hallituksen varajäsenenä Pauliina Perheenmies.

SKL:n  toiminta 

Virpi Kokkonen edusti SSaK:a Suomen Kennelliiton val-
tuuston kokouksissa, varaedustajana oli Marja Blomqvist. 
Vuoden 2008 alusta Suomen Salukikerholla on äänioikeus 
Kennelliiton valtuuston kokouksissa.

Ja lostustoimikunta 

SSaK:n jalostustoimikunnan kokoonpano oli Tiina-Ira 
Huttunen, Saija Juutilainen, Sanna Puurila ja Leena Valta. 
Toimikunnan vetäjänä toimi Tiina-Ira Huttunen. JTO:n 
Kennelliiton vaatimia pieniä korjauspyyntöjä toteutti Elisa 
Kohtamäki.

Ruumiinavaussponsorointia jatkettiin vuonna 2008 (1 kpl) 
Salukien maailmankongressin aikana, lauantaina 28. kes-
äkuuta, jalostustoimikunta järjesti DNA-näytteenotto-
mahdollisuuden Hannes Lohen dna-geenitutkimusta 
varten salukeille ja kaikille muille Suomen Vinttikoiraliiton 
näyttelyyn osallistuneille roduille. Salukinäytteitä saatiin 
55, joitakin näytteitä saatiin myös tuonti- ja ulkomaalais-
salukeista. DNA-näytteitä ottivat Hannes Lohen tutkimus-
ryhmästä Ranja Eklund ja Saija Ahonen sekä pieneläin-
hoitaja Sari Koponen.

Samana päivänä 28.6. järjestettiin myös salukeille sydänk-
uuntelu- ja silmätutkimusmahdollisuus. Terveystutkimuk-
set olivat maksullisia ja niihin piti ilmoittautua etukäteen. 
Tutkimuksissa kävi 49 koiraa joista 30 oli salukia. Tut-
kimustulokset ovat nähtävissä Suomen Kennelliiton ja-
lostustietojärjestelmässä. Eläinlääkäri Tuomas Illukka teki 
terveystutkimukset Mustialan päärakennuksen laborato-
rioluokassa. Apuna paikalla olivat Mari Heino ja Tiina-Ira 
Huttunen. Kaikista järjestelyistä vastasi Tiina-Ira Huttunen. 
Terveyspäivänä sai myös mittauttaa salukinsa. Mittauksis-
sa kävi 30 koiraa. Mittaajina toimivat Ari Raappana ja Essi 
Paloma. Tulokset jäävät jalostustoimikunnan arkistoon.

Salukeille järjestettiin luonnetestipäivä 9.8.2008 Oulun-
kylän majalla Helsingissä. Kymmenen salukia osallistui 
testiin, jonka tuomareina toimivat Marja Malmisalo ja 
Jorma Piiroinen. Apuna koepaikalla olivat koetoimitsija 
Tuomo Kousa sekä Tiina-Ira Huttunen, Pirjo Järvinen, Tu-
ire Kantoluoto ja Ranja Eklund. Toimikunta piti yhteyttä 
sähköpostitse ja puhelimitse. Toimikunta kokoontui kaksi 
kertaa kauden aikana.

Näyttelytoimikunta 

Suomen Salukikerho ry:n virallinen pääerikoisnäyttely lisä-
serteineen pidettiin 27.6.2008 Mustialassa Salukien maail-
mankongressin yhteydessä kongressin avajaispäivänä. 
Kuukautta ennen näyttelyä JoAnn van Arsdale valitet-
tavasti peruutti tulonsa, tilalle saatiin Christina Roseen 
Lundström (Ruotsi). Ennätyssuuren ilmoittautumismäärän 
vuoksi näyttelytoimikunta joutui jakamaan arvosteltavat 
luokat uudelleen ja kolmanneksi tuomariksi kutsuttiin 
Per Lundström (Ruotsi). Christina Roseen Lundström ar-
vosteli urosten luokat nuorten lk – veteraanit ja Rosemary 
Lewis (Iso-Britannia) narttujen luokat avoin lk – veteraanit. 
Per Lundström arvosteli kaikki pennut ja juniorit sekä 
nuorten luokan nartut. Virallisiin luokkiin oli ilmoittautu-
nut 106 urosta ja 117 narttua, pentuluokissa oli yhteensä 
7 salukipentua. BIS-salukin valitsi Rosemary Lewis. BIS oli 
Stenara Almas-Ahrkad ja VSP oli Aziz Cane Zadan.

Näyttelytoimikunta vastasi myös Suomen Vinttikoiral-
iiton erikoisnäyttelystä, joka pidettiin lauantaina 28.6. 
Mustialassa. Ilmoittautumisten suuren määrän vuoksi 
(489 koiraa) jouduttiin tuomarikohtaisissa koiramäärissä 
tekemään muutoksia, mm. kutsuttiin yksi uusi tuomari 
salukeille. Tuomareina olivat: Brian Duggan, (USA; 
salukiurokset, luokat nuo-vet); Frank Farrar (USA; saluki-
nartut, luokat nuo-vet), Christina Roseen Lundström 
(Ruotsi; mm. salukien junioriluokat), Espen Engh (Norja; 
mm. salukipennut), Per Lundström (Ruotsi), Karin Hedberg 
(Ruotsi), Iren Naarits (Viro), Paula Bockman-Chato (Aus-
tralia) sekä Eli-Marie Klepp (Norja), joka valitsi BIS-koiran: 
faaraokoira Northgate’s Dom Perignon.

Epävirallinen Saluki Show järjestettiin Mustialassa 29.6. 
Iren Naarits (Viro) arvosteli pennut, juniorit, seniorit, vet-

eraanit ja kotikoirat, Paula Bockman-Chato arvosteli kaikki 
muut luokat ja valitsi BIS-koiran. Näyttelyyn ilmoittautui 
82 urosta, 85 narttua sekä 6 pentua. BIS oli Kirman Vas-
uman ja VSP oli Dakira Sawahin Saksasta.

Kaikkien kolmen näyttelyn ilmoittautumisten vastaanot-
tamisesta ja osallistumiskirjeiden lähettämisestä vastasi 
Showlink, yhteyshenkilönä Minna Mård. Showlink vastasi 
myös tulosten toimittamisesta Kennelliittoon (salukien 
erikoisnäyttely, Suomen Vinttikoiraliiton erikoisnäyttely) 
sekä Vinttikoiraliiton palkinnoista. Näyttelytoimikunta 
vastasi salukinäyttelyiden palkinnoista ja ruusukkeista. 
Royal Canin ja Orion Pharma lahjoittivat näyttelyihin 
tuotepalkintoja. Kussakin kolmessa näyttelyssä tehtiin 
salukien osallistumismäärissä näyttelykohtaiset ennä-
tykset.

Toimikunnan vetäjänä toimi Virpi Kokkonen. Muut jäsenet 
olivat Susanna Mäkelä, Kalle Salovaara, Jouko Savolainen, 
Riitu Turtinen ja Milla Vainikainen. Näyttelytoimikunnan 
ulkopuolisena konsulttina sekä tuomari- ja näyttelysiht-
eerinä toimi Marjut Närhi-Sairanen.

Näyttelykiertopalkintojen pistelaskijana toimi Sanja Ek-
blad.

Vuoden 2008 aikana sai kansainvälisen muotovalioarvon 
(C.I.B) 13 salukia, Suomen muotovalioarvon (FI MVA) sai 20 
salukia, pohjoismaiden muotovalion (POHJ MVA) arvon 6 
salukia ja muiden maiden muotovalioarvon sai 19 salukia. 

Vuonna 2008 ei järjestetty pentunäyttelyä.

Juoksutoimikunta

Toimikuntaan kuuluivat Marja Blomqvist, Johanna 
Maaluoto, Heli Perkkiö, Katja Pellikka, Tanu Savolainen, Ka-
lle Salovaara, Anniina Mäklin. Toimikunnan vetäjänä toimi 
Kalle Salovaara. Toimikunta piti yhden kokouksen ja muut 
kokoukset pidettiin sähköpostitse.

Juoksupuolen kiertopalkintojen pistelaskijana toimi Raija 
Lundström.

Juoksutoimikunnan järjestämät tapahtumat: 
1. 1.6.2008 Hyvinkää. SSaK:n ja SuBa:n rata- ja veter-

aanimestaruus 2008 ja kaikkien rotujen sijoituskil-
pailut (salukeja 4 + 2 veteraania, sijoituskilpailussa 
3 salukia).

2. 12.-13.7.2008 Uusimaa. SSaK:n ja SuBa:n maasto- ja 
veteraanimestaruus, Derby ja Veteraanimestaruus 
2008 sekä avoin maastokilpailu (salukeja 22).

3. 28.8.2008 Salukien juoksuilta Tuomarinkartanolla. 
Ohjelmassa keskustelua salukin harjoittamisesta, 
juoksuharjoittelua aloittelijoille, ratajuoksua ja koe-
juoksuja, jaettiin juoksu-ABC halukkaille.

Koetoimitsijakurssille osallistui Anniina Mäklin.

Vuoden 2008 aikana yksikään saluki ei saanut kansain-
välistä käyttövalioarvoa (KANS KVA). Maastojuoksu-
puolelta käyttövalioarvon FI KVA-m saavutti 7 salukia. 
Ratapuolelta FI KVA-r arvoa ei saavuttanut yksikään saluki.

SSaK:n ratamestaruuden voitti Kuriirin Empedor May ajalla 
33,41 s. Veteraanimestariksi kruunattiin Bericas Bedar Ma-
jan ajalla 20,05 s (matka 280m).

SSaK:n maastomestaruuden voitti Dyynien GT Gudean 
pistein 502, veteraanimestaruuden Aziz Qaside pistein 
501.

Saluk ikongress i  2008

Kansainvälinen Salukien maailmankongressi pidettiin on-
nistuneesti 28.6. – 2.7. Mustialan maatalousoppilaitoksen 
alueella ja tiloissa. Kongressin virallinen kieli oli englanti. 
KV-ratajuoksukilpailuja lukuunottamatta kaikki tapahtu-
mat järjestettiin Mustialassa. KV-maastojuoksukilpailujen 
järjestelyistä vastasi Vintyt ry ja KV-ratajuoksukilpailujen 
järjestelyistä vastasi Helsingin Vinttikoirakerho ry. Royal 
Canin ja Orion Pharma lahjoittivat näyttelyihin ja juoksu-
kilpailuihin tuotepalkintoja. Salukikerho teki Nettioscar 
Oy:n kanssa sopimuksen Salukien erikoisnäyttely-DVD:stä, 
bonuksena luvattiin valmistaa myös kongressista tunnel-
ma-DVD.
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Toimintakertomus 2008
Luennoitsijat ja tuomarit majoitettiin Forssaan Hotelli 
Pumpulienkeliin. Kuljetukset lentokentältä Mustialaan ja 
takaisin hoidettiin omin voimavaroin. Paikalliset kuljetuk-
set hotellilta Mustialaan ja takaisin hoiti Forssan taksiyhtiö 
sopimuksen mukaisesti. Salukikerho piti tapahtumien 
aikana kenttäkahviota. Talkooperiaatteella mukana olleet 
vapaaehtoiset työntekijät majoitettiin Mustialaan Salukik-
erhon kustannuksella. Salukikerho kustansi myös työn-
tekijöiden ruoan.

Kongressin ohjelma:
•	 26.-27.06. KV-maastojuoksukilpailut
•	 27.06. Kongressin avajaiset ja Salukien pääerikois-

näyttely
•	 28.06. Suomen Vinttikoiraliiton erikoisnäyttely
•	 29.06 Saluki Show ja iltajuhla
•	 30.06.–1.7. Seminaarit
•	 02.07. KV- ja PM ratajuoksukilpailut (Helsinki)

Taidenäyttely salukiharrastajien taiteesta (mm. valoku-
vataide, maalaukset, taidekäsityöt) oli avoinna yleisölle 
viikonloppuna ja seminaaripäivinä. Taidenäyttelyn keksi 
Veronica ”Titte” Margelin ja järjestelyistä vastasi Susanna 
Mäkelä.

Lauantaina 28.6. oli jalostustoimikunnan järjestämä 
terveyspäivä kongressin yhteydessä (ks.jalostustmk:n 
osuus).

Kongressitoimikunnan vetäjänä ja tapahtuman koordi-
naattorina toimi Jari Latva-Rasku. Tiedotuksesta vastasi 
Micaela Lehtonen ja kongressin puheenjohtajana toimi 
Marja Blomqvist. Muita toimikunnan jäseniä olivat Sanja 
Ekblad, Susanna Gerkman-Hiltunen, Virpi Kokkonen, 
Jukka Miinalainen, Johanna Männistö, Katja Pellikka, Kalle 
Salovaara ja Natalia Teikola. Toimikunnan sihteerinä toimi 
Pirjo Jäppinen 6.9.2008 saakka.

Tiedotus

Saluki-lehden toimittamisesta vastasivat Tuulia Huhtala 
(toimitus) ja Hanna Wasara (taitto). Näyttelyarvostelujen 
(3/2008) käännöstyöstä vastasi Kirsti Peitsara.

Saluki-lehti ilmestyi neljä kertaa: numerot 1/08, 2/08 ja 
4/08 (yhteensä 354 sivua) ja näyttelyarvostelut vuodelta 
2007 julkaistiin numerona 3/08 (192 sivua). Saluki-lehteen 
4/2008 oli mahdollista ostaa myös värimainoksia (40 €/
sivu jäsenille). Saluki-lehden painopaikkana toimi Pakilan 
Kirjapaino (digitaalinen paino). Näyttelyarvostelunumero 
toimitettiin niille Salukikerhon jäsenille, jotka tilasivat sen 
etukäteen (hinta 10 €).

Suomen Kennelliitto palkitsi Saluki-lehden Suomen 
toiseksi parhaana rotujärjestölehtenä vuodelta 2007. 
Palkitsemistilaisuus oli Suomen Kennelliiton valtuuston 
kevätkokouksessa. Tuulia Huhtala oli vastaanottamassa 
palkintoa.

KoiraExpo 2008-luennoille osallistuivat vuonna 2008 ra-
hastonhoitaja Ulla-Maija Liekso ja Salukilehden päätoimit-
taja Tuulia Huhtala.

Valokuvauskilpailun voittajakuvista koottiin vuoden 
lopussa nelivärinen salukikalenteri vuodelle 2009. Ka-
lenterikilpailusta vastasi Raija Lundström ja kalenterin ul-
koasusta Elisa Kohtamäki. Valokuvauskilpailun tuomareina 
toimivat valokuvaaja Aino Pikkusaari sekä viimevuotisen 
voittajakuvan ottanut Laura Rodriquez. Kilpailuun lähe-
tettiin 354 valokuvaa 31 eri kuvaajalta. Voittajaksi valittiin 
Hanni Nuotion ottama valokuva, joka palkittiin.

Vinttikoiralehden salukisivut toimitti Micaela Lehtonen.

Vuonna 2008 Internet-toimikunta ylläpiti Suomen Salukik-
erho ry:n kotisivuja ja sähköpostiosoitteita jo vakiintu-
neiden rutiinien mukaisesti. Vuoden aikana sivustolle ei 
tehty suurempia uudistuksia tai muutoksia, mutta suun-
nittelutyö tulosten kirjaamisen helpottamiseksi aloitettiin 
loppuvuodesta.

Sivustoa ylläpitäneet Internet-toimikunnan jäsenet ja 
toiminta-alueet olivat vuonna 2008 seuraavat:
•	 Kati Erling – päävastuu kotisivuista, hallinto, kaikki 

päivitykset pois lukien linkit-sivut, Nebula-yhteysh-
enkilö

•	 Sanja Ekblad – pääasiassa linkit-sivut

•	 Mari Riitinki – näyttelytulokset
•	 Sirpa Tavasti – kaikki päivitykset, mutta erityisesti 

näyttelytulokset
•	 Johanna Männistö – kongressipäivitys ja sijaisena 

varsinaisten päivittäjien ollessa esteellisiä
•	 Heidi Lappalainen – uusi päivittäjä loppuvuodesta 

2008

Keskustelupalstan päävastuusta ja moderoinnista vastaa 
Kati Erling.

Talous

Yhdistyksen talous säilyi vakaana vuoden 2008 aikana. 
Vuonna 2008 ei järjestetty pentunäyttelyä. Kongressista 
tehtiin erillinen tilinpäätös, joka toimitettiin tilintarkasta-
jille tarkastettavaksi ennen koko vuoden tilinpäätöstä. 
Tilikauden kulujäämä ennen kalustopoistoja ja tilinpäätös-
siirtoja oli 13.150,10 euroa ja taseen loppusumma oli 
41.094,07 euroa. Hallitus ehdottaa siirrettäväksi Salukien 
Jalostus –rahastoon 10.000,00 euroa. Hallitus ehdottaa, 
että tilikauden ylijäämä 8.541,99 euroa siirretään voitto/
tappio tilille.

Sa luk ikummit

Salukikummitoiminnan vetäjänä toimi jäsensihteeri Tuire 
Kantoluoto. Salukikummit toimivat alueella asuvien saluki-
nomistajien yhdyshenkilöinä ja järjestivät mahdollisuuk-
siensa mukaan alueillaan erilaista toimintaa.

Alueilla käveltiin yhteislenkkejä, vastattiin puhelintiedust-
eluihin ja kutsuttiin uusia harrastajia tutustumaan salukei-
hin kotioloissa. Pohjoisessa järjestettiin ensiapukurssi sekä 
maastotreenit. Pohjanmaalla ja Varkaudessa pidettiin 
maastojuoksutreenejä, Varkaudessa myös tarjottiin yht-
eiskyyditys Jyväskylän sekä Mikkelin juoksuharjoituksiin. 
Tapahtumista infottiin kerhon nettisivujen keskustelupal-
stalla.

Vuoden 2008 salukikummit: Tuire Kantoluoto (pääkau-
punkiseutu), Tiina Kopra (Varsinais-Suomi/Satakunta), 
Susanna Mäkelä (Kanta/Päijät-Häme), Larisa Oresmaa 
(Pohjois-Karjala) Heli Perkkiö (Pohjois-Suomi), Minna 
Pikkarainen (Varkaus/Mikkelin seutu), Inga-Lill Sjöman 
(Pohjanmaa) ja Sirpa Tavasti (Kuopion seutu). Kantoluoto 
ja Pikkarainen erosivat toimestaan syksyllä.

Muu toiminta

Helmikuussa järjestettiin Tuomarinkartanon Vinttikoirake-
skuksessa toimikuntailta, johon otti osaa 17 kerhon toimi-
jaa eri toimikunnista sekä hallitus. Illan aikana käytiin läpi 
kunkin toimikunnan kokoonpano ja toimenkuva sekä 
kuulumiset. Kongressin tapahtumat käytiin läpi tarkkaan. 
Suunniteltiin ja visioitiin kerhon toimintaa, käytiin läpi 
käytäntöön liittyviä asioita sekä mietittiin asioita kon-
gressin näkökulmasta. Illan ruokatarjoilusta vastasivat 
Pirjo Savolainen ja Jarkko Kovala.

Salukien pentuvälittäjänä toimi edelleen Jaana Moisander. 
Salukikerho järjesti jo perinteeksi muodostunutta näyt-
telykoulutusta, jota pidettiin toukokuussa kolmena iltana 
Helsingin vinttikoirakeskuksessa. Koulutuksesta vastasi 
Jaana Moisander.

Kerhon tarvikkeiden myyntiä hoitivat Heli Perkkiö ja Riitu 
Turtinen. Tarvikehankintoihin panostettiin eniten ennen 
kongressia, samaten vanha varasto hinnoiteltiin alennus-
myyntiin. Kongressiviikolla myynti oli erittäin vilkasta, van-
haa varastoa saatiin tyhjennettyä niin, että vuonna 2009 
päästään taas tekemään uusia hankintoja. Loppuvuodesta 
tarvikemyynti oli myyjien aikataulujen takia hiljaisempaa. 
Joulukuussa 2008 tarvikemyyntiin vaihtui henkilöstö, uusi-
na myyjinä aloittivat Teija Laukka ja Minea Collan.

Kerhon kahviotoiminnasta vastasi Pirjo Savolainen.

Pikkujoulut järjestettiin 29.11.2008 syyskokouksen jälkeen 
Tuomarinkartanolla.

Ti l ik auden 1 .1 .–31.12.2008 päätt ymisen 
jä lkeis iä  merk ittäviä  tapahtumia

Hallitus päätti kokouksessaan 13/2008 investoida uuteen 
tietokoneeseen lehtitoimikunnalle ikääntyneen tilalle 
sekä uuteen ja monipuolisempaan taitto-ohjelmistoon. 

Hallitus päätti, että hankintojen yhteissumma saa olla 
korkeintaan 3.000,00 euroa. Lehtitoimikunnan tietokone 
hankittiin tammikuussa 2009 (hinta 1.228,99 euroa) ja ti-
etokoneen ohjelmisto helmikuussa 2009 (hinta 1.510,89 
euroa). Hankintojen yhteissumma, 2.739,89 euroa, jäi siis 
hallituksen asettaman hintakaton alapuolelle.

Hallitus päätti kokouksessaan 2/2009 tarkkojen laskelmien 
jälkeen hyväksyä lehtitoimikunnan esityksen siirtyä koko-
värilliseen A4-kokoiseen lehteen vuonna 2009 sillä huomi-
olla, että lehtitoimikunnan tulee seurata lehdelle annettua 
budjettia erityisen tarkasti.

Hallitus keskusteli kokouksessaan 3/2009 kongressin KV-
maastokilpailun aiheuttamasta tappiosta Vintyt ry:lle. 
Muiden kongressin tapahtumia järjestäneiden yhteistyö-
kumppaneiden paitsi Vintyt ry:n kanssa oli sovittu tap-
piotakuusta 1000 euroon saakka. Kongressi tuotti merkit-
tävän voiton ja hallitus pitää oikeudenmukaisena korvata 
suullisen sopimuksen nojalla Vintyt ry:lle aiheutunut tap-
pio 1000 euroon saakka. Hallitus kävi periaatekeskustelua 
ja päätti selvittää hyväntekeväisyysjärjestö Vintyt ry:n kon-
gressiaikaisen KV-maastokisan tappion suuruuden.

Mahdol l is ia  hank intoja  vuonna 2009

Hallitus oli vuonna 2007 päättänyt hankkia kerholle maas-
tovetolaitteen suomalaiselta vieheentekijältä. Vieheen 
saaminen on riippuvainen tekijän aikataulusta. Hinta-
arvio oli tuolloin n. 2.000 euroa. Vuonna 2007 käydyissä 
keskusteluissa arvio oli, että viehe olisi mahdollista saada 
kahden-kolmen vuoden tähtäimellä eli ensimmäinen 
mahdollinen valmistumisvuosi ja ostovuosi olisi siten vu-
onna 2009.

~~SYYSKOKOUSKUTSU~~
Aika: 27 marraskuuta 2009 klo 18 alkaen
Paikka: Tuomarinkartanon Vinttikoirakeskus, 
Helsinki

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään 
seuraavat asiat: 

1.  Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouk-
sen.

2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa 
ääntenlaskijat.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja hyväk-
sytään työjärjestys.

5. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen 
toimintasuunnitelma seuraavaa toimi-
kautta varten.

6.  Määrätään seuraavaksi toimikaudeksi:
•	 yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun 

suuruus eri jäsenryhmille ja ainais-
jäsenmaksu

•	  jäsenten liittymismaksu
•	 puheenjohtajan, hallituksen muiden 

jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot 
ja seuraavaksi toimikaudeksi valittav-
ien tilintarkastajien palkkiot.

7. Käydään lävitse jalostustoimikunnan 
laatima jalostusrahaston budjettisuun-
nitelma ja vahvistetaan suunnitelma ra-
haston käytöstä.

8. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen 
tulo- ja menoarvio seuraavaa toimi-
kautta varten.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorois-
ten tilalle.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän 
varamiehensä seuraavaksi toimikaudek-
si.

11. Päätetään jalostusrahaston säännöistä 
ja käyttökohteista (ks. liite).

12. Muut asiat.
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Kevätkokous 2009 22.03.2009,  pöytäk ir ja

Aik a:  Lauantaina 22.3 .2009 k lo  15 -  Paik k a :  Tuomar ink ar tanon v intt ikoirakeskus,  Hels ink i  Paik al la :  29  jäsentä  ( l i i te  1)

Kevätkokous 2009

1. Kokouksen avaus

Yhdist yksen puheenjohtaja  Vi rpi  Kok konen avas i  kokouksen kel lo 
15:00.

2 .  Kokouksen puheenjohtajan val inta

Kokouksen puheenjohtajaks i  va l i t t i in  Mar ja  B lomqvist .

3 .  Kokouksen s ihteer in ,  k ahden pöytäk ir jantark astajan sek ä 
ääntenlask i jo iden val inta

Kokouksen s ihteer iks i  va l i t t i in  R i i tu  Tur t inen.  Pöytäk ir jantark astaj iks i 
Tuire  K antoluoto ja  Johanna Maaluoto.  Ääntenlask i jo iks i  va l i t t i in  sa-
mat .  H y väksytt i in  kokouskutsun as ia l ista  t yöjär jest ykseks i .

4 .  Kokouksen la i l l i suuden toteaminen

Kokouskutsu ol i  lehdessä  4/08 jok a post i tett i in  7 .12.2008.  Kokous to -
dett i in  la i l l i sest i  kool le  kutsutuksi  ja  päätösvalta iseks i .

5 .  Toimintaker tomuksen 2008 vahvistaminen

K äyt i in  läpi  hal l i tuksen laat ima toimintaker tomus vuodelta  2008 ( l i i te 
2) .  H y väksytt i in  toimintaker tomus pienin muutoksin .

6 .  Ti l iker tomus,  t i l intark astaj ien antama lausunto ja  t i l inpää-
töksen vahvistus  sek ä vastuuvapauden myöntäminen t i l ivel -
vol l i s i l le

K äyt i in  läv i tse  t i l inpäätös  ja  t i l intark astaj ien antama lausunto.  H y väk-
sytt i in  t i l inpäätös.  M yönnett i in  vastuuvapaus t i l ivelvol l i s i l le .

7 .  Päätetään yhdist yksen varojen s i jo i t tamisesta

Päätett i in  s i i r tää  Saluk ien Ja lostus  –rahastoon 10.000,00 euroa.  Pää-
tett i in ,  että  t i l ik auden y l i jäämä 8 .541,99 euroa s i i r retään voitto/tap -
pio  t i l i l le .

Päätett i in ,  että  sy yskokouksessa  päätetään ja lostusrahaston säännöt , 
jotk a  ja lostustoimikuntaa py ydetään laat imaan ja  toimittamaan yh-
dist yksen jäsenistöl le  ennen sy yskokousta .

8 .  Muut  as iat

Ei  a jankohtaista  as iaa .

9 .  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja  päätt i  kokouksen k lo  17:30.

!
Li i te :  Ja lostustoimikunnan ehdotus  ja lostusrahaston

k äytöl le  sa luk ien ja lostustoiminnassa .

KAHVITARJOILU, JUOKSUKIERTOPALKINTOJEN JAKO, KALENTERIKILPAILUN JA PIIRUSTUSKILPAILUN 
VOITTAJAKUVIEN PALKITSEMINEN

TERVETULOA SYYSKOKOUKSEEN!
Suomen Salukikerho ry

Kä s i t t e l y  s y y s ko ko u k s e s s a .

S a l u k i e n  j a l o s t u s t o i m i n t a a n  j ä i  ko n g r e s s i n  t u o t t a m a s t a  vo i t o s t a  1 0 . 0 0 0  e u r o a . 
Yl e i s ko ko u s  a n t o i  ke vä ä l l ä  2 0 0 9  j a l o s t u s t o i m i k u n n a l l e  t e h t ä vä k s i  s u u n n i t e l l a  e s i -
t y s  va r oj e n  kä y t ö s t ä  s a m a n  v u o d e n  s y y s ko ko u k s e l l e.  J a l o s t u s t o i m i k u n t a  e s i t t ä ä 
t u l e v i e n  3 - 5  v u o d e n  a j a l l e  s e u ra a va n l a i s t a  s u u n n i t e l m a a :

Ke r h o t o i m i n t a :  A s i a n t u n t i j a l u e n t oj e n  ( t e r ve y s,  s a l u k i n  ra ke n n e  y m s ) ,  ke r h o -  j a 
ke s k u s t e l u t i l a i s u u k s i e n  j ä r j e s t ä m i s e e n  1 . 0 0 0  e u r o a .  Ti l a i s u u k s i a  j ä r j e s t e t ä ä n  1 - 2 
v u o d e s s a .

J a l o s t u k s e n  t a vo i t e o h j e l m a  j a  u u s i  t e r ve y s k y s e l y :  L ä h i v u o s i n a  J TO : n  p ä i v i t t ä m i -
s e e n  s e kä  u u d e n  t e r ve y s k y s e l y n  t o t e u t t a m i s e e n  1 . 0 0 0  e u r o a .

I m m u u n i vä l i t t e i s e t  s a i ra u d e t :  H a n n e s  Lo h e n  t u t k i m u s r y h m ä n  ra h o i t t a m i s e e n 
4 . 0 0 0  e u r o a  ( s u m m a  o n  ke r t a l u o n t o i n e n ) .  Ra h a t  ko r va m e r k i t ä ä n  s i t e n ,  e t t ä  n e 
hyö d y t t ä vä t  n i m e n o m a a n  s a l u k i e n  t u t k i m u s t a . 

Syd ä n s a i ra u d e t :  Syd ä m e n  u l t ra ä ä n i t u t k i m u s t e n  ra h o i t t a m i s e e n  4 . 0 0 0  e u r o a .  Yh t ä 
ko i ra a  t u e t a a n  4 0  e u r o l l a .  Tu ke a  vo i va t  h a ke a  j a l o s t u k s e e n  kä y t e t y t / a i o t u t  ko i ra t 
s e kä  ko i ra t ,  j o i d e n  l ä h i s u k u l a i s e l l a  ( s i s a r u s  t a i  va n h e m p i )  o n  t o d e t t u  s yd ä n s a i ra -
u s. 

J a l o s t u s t o i m i k u n n a n  m u u  t o i m i n t a  ra h o i t e t a a n  b u d j e t i n  j a  t o i m i n t a s u u n n i t e l m a n 
m u ka i s e s t i .
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Tulo- ja menoarvioehdotus vuodelle 2009
SUOMEN SALUKIKERHO RY
TULOSL ASKELMA 31.12.2008

V u o s i s a l d o 
euro

E d e l l i n e n 
vuosi  euro

2008 Budjetti 
2008

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

3000 Saluk i leht i tuotot 1 894,00 1 148,00 1 100,00

3020 Maastojuoksutuotot 1 941,26 1 376,00 800,00

3030 Näyttelytuotot 24 908,56 6 677,00 17 088,00

3050 K alenter inmy ynt i tuotot  2009 840,00 276,60 1 400,00

3051 K alenter inmy ynt i tuotot  2008 230,90 1 481,60 0,00

3060 R atajuoksutuotot 252,27 0,00 500,00

3070 Juhlavuoden tuotot 0,00 2 020,00 0,00

3090 Muut  my ynt i tuotot 0 ,00 149,61 100,00

3095 Leir i - ja  kerhotoiminta  tulot 568,00 0,00 100,00

30 634,99 ** 13 128,81 ** 21 088,00 **

Kulut  toiminnasta

3210 Saluk i lehdenkulut+post i tuskulut -7  037,68 -5  490,01 -4  900,00

3220 Maastojuoksukulut -487,42 -2  955,50 -1  000,00

3230 R atajuoksukulut 0 ,00 -454,83 -500,00

3235 Juhlavuoden kulut 0 ,00 -2  965,99 0,00

3240 Näyttelykulut -16 032,32 -5  016,17 -15 890,00

3260 Post i tuskulut 0 ,00 -110,96 0,00

3270 Yle iskokous-  ja  kerhoi l takulut -858,58 -877,28 -1  000,00

3285 Ja lostustoiminkunnan kulut -526,28 -225,82 -400,00

3286 Toimikunt ienkulut -532,21 0,00 950,00

3290 Osal l i s tumismaksut 0,00 -90,00 0,00

3305 Koulutuskulut -691,40 -303,00 -1  050,00

3306 Jäsenmaksut  SVKL: l le -443,30 0,00 0,00

3310 Muut  kulut -581,10 -52,78 -800,00

3315 Jäsenmaksukulut  Kennel l i i to l le -30,00 0,00 0,00

3331 K alenter ikulut -965,38 -1  086,05 -800,00

3336 Kerhotoimintakulut 0 ,00 0,00 -500,00

3337 Hal l innol l i set  kulut -700,52 -1  805,13 -350,00

3340 Huomionosoitukset -398,55 -690,00 -100,00

3346 I nternet  Kot is ivukulut -235,00 -235,00 -361,00

3347 Vakuutukset -89,78 -89,78 0,00

3348 Annetut  lahjoitukset 0 ,00 -510,00 0,00

-29 609,52 ** -22 958,30 ** -26 701,00 **

1  025,47 *** -9  829,49 *** -5  613,00 ***

KULUJÄÄMÄ 1 025,47 **** -9 829,49 **** -5  613,00 ****

VAR AINHANKINTA

Tuotot

3500 Tar vikemy ynti  tuotot 4 702,10 3 660,89 8 000,00

3505 Pentunäyttelytuotot 0,00 46 842,01 14 000,00

3510 Jäsenmaksut  SSaK 8 701,00 6 731,00 7 500,00

3520 Avustukset  ja  lahjoitukset 120,00 514,00 60,00

13 523,10 ** 57 747,90 ** 29 560,00 **

Kulut

3610 Tar vikemy ynnin kulut -2  251,78 -2  786,77 -7  400,00

3620 Pentunäyttelykulut 0 ,00 -23 821,03 10 000,00

-2  251,78 ** -26 607,80 ** 2  600,00 **

11 271,32 *** 31 140,10 *** 32 160,00 ***

KULUJÄÄMÄ 12 296,79 **** 21 310,61 **** 26 547,00 ****

SIJOITUS -  JA R AHOITUSTOIMINTA

Tuotot

4000 Korkotuotot 1 101,64 579,40 0,00

1 101,64 ** 579,40 ** 0,00 **

Kulut

4130 Pank k ikulut -248,33 -337,65 0,00

-248,33 ** -337,65 ** 0,00 **

853,31 *** 241,75 *** 0,00 ***

KULUJÄÄMÄ 13 150,10 **** 21 552,36 **** 26 547,00 ****

SATUNNAISE T ER ÄT

Poistot  ja  ar vonalentumiset

5115 K alustosta -938,99 -1  854,70 0,00

-938,99 ** -1 854,70 ** 0,00 **

-938,99 *** -1 854,70 *** 0,00 ***

TILINPÄÄTÖSSIIRROT

5997 Saluk ien M aai lmankogress in  tulos 6 330,88 -19 500,00 0,00

6 330,88 *** -19 500,00 *** 0,00 ***

R ahastointi  jalostus

5999 R ahastoint i  Ja lostus -10 000,00 0,00 0,00

-10 000,00 ** 0,00 ** 0,00 **

-10 000,00 *** 0,00 *** 0,00 ***

TILIK AUDEN YLIJÄÄMÄ 8 541,99 **** 197,66 **** 26 547,00 **** 

SUOMEN SALUKIKERHO RY
TASE 31.12.2008

Vuosisaldo euro Edell inen vuosi 
euro

V a  s  t  a  a  v  a  a

PYSY VÄT VASTAAVAT

Aineell isest  hyö dyk keet

Muut aineell iset  hyö dyk keet

1240 K alusto 915,86 1 854,85

915,86 ** 1 854,85 **

915,86 *** 1 854,85 ***

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitk äaik aiset  saamiset

Si ir tosaamiset

1872 S i i r tosaamiset 3  025,00 238,28

3 025,00 ** 238,28 **

3 025,00 *** 238,28 ***

R ahat  ja  pank k isaamiset

1900 Pentunäyttelyn k äteis-
k assa

0,00 820,00

1904 Saluk ikummik assa 
Perk k iö

145,45 10,70

1905 Tar vikemy ynnin k assa 
Perk k iö  Hel i

286,60 120,00

1910 Nordea 5 392,06 3 199,41

1920 Sampo 14 559,17 11 078,82

1921 K äyttöt i l i  Nooa 16 769,93 14 992,60

1922 Määräaik aista l letus 
Nooapank k i

0 ,00 32 196,02

37 153,21 *** 62 417,55 ***

VASTAAVAA yhteensä 41 094,07 **** 64 510,68 ****

V a  s  t  a  t  t  a  v  a  a

OMA PÄÄOMA

Sidotut  rahastot

O mak atteiset  rahastot

Ti l ik auden y l i jäämä -8 541,99 -197,66

-8  541,99 ** -197,66 **

-8 541,99 *** -197,66 ***

Toimintapääoma

2021 Edel l i s ten t i l ik ausien y l i - /
a l i jäämä

-12 164,08 -12 786,42

2022 R ahastoint i  Sa luk ien 
M aai lmankongress i

0 ,00 -50 992,44

2023 R ahastoint i  ja lostus -10 000,00 0,00

-22 164,08 *** -63 778,86 ***

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN 
KERT YMÄ

Vapaaehtoiset  varaukset

2250 Vapaaehtoiset  varaukset 
K aronk k a

-6  000,00 0,00

2251 Varaus  Erk k ar i -  ja 
Kongress i -DVD ja  post i tus

-1  190,00 0,00

-7  190,00 ** 0,00 **

-7 190,00 *** 0,00 ***

VIER AS PÄÄOMA

Lyhytaik ainen

Siir tovelat

2979 Muut  s i i r tovelat -3  101,00 -534,16

2990 S elv i t ys-  ja  v i rhet i l i -97 ,00 0,00

-3  198,00 ** -534,16 **

-3 198,00 *** -534,16 ***

VASTAT TAVAA YHTEENSÄ -41 094,07 **** -64 510,68 ****
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SUOMEN SALUKIKERHO RY

PUHEENJOHTAJA        
chairman

Virpi Kokkonen
Bassenmäki 12 A

02780 Espoo
040 717 1751

puheenjohtaja@saluki.fi

VARAPUHEENJOHTAJA  
deputy chairman

Kalle Salovaara
Kellonsoittajantie 49

05400 Jokela
040 594 7034

hallitus@saluki.fi

SIHTEERI - secretary
Riitu Turtinen
040 737 7299

sihteeri@saluki.fi

JÄSENET - members
hallitus@saluki.fi

Ritva Latva-Rasku
Kylliäisentie 12
21620 Kuusisto

050 5212152

Pauliina Perheenmies
Tenkkiilintie 100
49420 Hamina
040 5088767

Sanna Puurila
Kulorastaantie 1 K 90

01450 Vantaa
050 5453 555

Jukka Miinalainen
Kiviojantie 76

03300 Otalampi
044 298 2030

JÄSENSIHTEERI 
membership secretary

Tuire Kantoluoto
Luhdinsola 10 A

01660 Vantaa
09 854 7143 

050 377 4830
jasensihteeri@saluki.fi

RAHASTONHOITAJA      
  treasurer

Ulla-Maija Liekso
Petter Wetterintie 3 C 63

00810 Helsinki
040 581 7521

rahastonhoitaja@saluki.fi

KIRJANPITÄJÄ
Jukka Miinalainen

LEHTITOIMIKUNTA: 
lehti@saluki.fi 

ks. sisällysluettelon alla

WWW.SALUKI.FI: 
web@saluki.fi

JUOKSUTOIMIKUNTA: 
juoksutoimikunta@saluki.fi

NÄYTTELYTOIMIKUNTA: 
nayttelyt@saluki.fi

PISTELASKENTA:
Näyttelyt: 

Sanja Ekblad
044 367 6904

Rata- ja maastojuoksut:
Jari Latva-Rasku

jari.latva-rasku@kolumbus.fi

JALOSTUSTOIMIKUNTA: 
jalostustoimikunta@saluki.fi

PENTUVÄLITYS: 
Jaana Moisander

Liusketie 16 B
01700 Vantaa

09 896 169
pentuvalitys@saluki.fi

PERUSTETTU 5.12.1987

JÄSENASIAT - MEMBERSHIP

JÄSENMAKSUT 2009
Pääjäsen 23 €.

Liittymismaksu 5 €.
Perhejäsen 2 €.

Ainaisjäsenyys 230 €.
SSaK:n jäsenmaksu sisältää SVKL:n jäsenyy-

den ilman Vinttikoira-lehteä, joka on tilattava 
erikseen SVKL:lta.

PANKKIYHTEYS
Nordea 142550-41594

VIITE
Jäsennumerosi lehden osoitetarrasta.

FOREIGN MEMBERS
Membership fee 30 €.

Joining fee 10 €.
IBAN: FI2014255000041594

BIC:NDEAFIHH 

CONTACT PERSON
Virpi Kokkonen

puheenjohtaja@saluki.fi

JÄSENSIHTEERI
Tuire Kantoluoto

jasensihteeri@saluki.fi

OSOITTEENMUUTOKSET KIRJALLISESTI (SÄHKÖPOSTI TAI KIRJE) JÄSENSIHTEERILLE.

SALUKI 2/2009

Suomen Salukikerho ry:n jäsenlehti 
ISSN: 1235-3264 

MATERIAALI JA TIEDUSTELUT: lehti@saluki.fi

JULKAISIJA: Suomen Salukikerho ry
PÄÄTOIMITTAJA: Tuulia Huhtala
ULKOASU & TAITTO: Hanna Wasara (p. 041 545 
6455) & Heli Perkkiö (p. 041 436 4072) 
PAINOS: 450 kpl 
PAINO: Redfina Oy
PANKKIYHTEYS: 142550-41594  
PANKKIVIITE: 4747.
ILMOITUKSET: Ilmoitukset toimitetaan maksu-
kuitin/maksutietojen kera sähköisesti osoittee-
seen lehti@saluki.fi. 
JÄSENILLE MAKSUTTA: astutukset, pentueet, 
kasvattajajäsenten yhteystiedot ja jäsenten 
omistamien uusien valioiden kuvat (Suomen 
muotovaliot, Suomen käyttövaliot ja kansainvä-
liset valiot).
KOIRA- JA KASVATTAJAILMOITUKSET :
1/1 sivu: 50 € jäsenille / 100 € ei-jäsenille.
(297 x 210 mm + leikkausvarat 5 mm)
1/2 sivu: 30 € jäsenille / 60 € ei-jäsenille. 
(148,5 x 205 mm + leikkausvarat 5 mm)
Taka- tai etusisäkansi: 70 € jäsenille / 140 € ei-
jäsenille, sovittava aina etukäteen
FOREIGN ADS:
1/1 page: 50 € members / 100 € non-members.
1/2 page: 30 € members / 60 € non-members.
inside front cover / inside back cover: 70 € 
members / 140 € non-members, must always 
reserve beforehands.
PIKKUILMOITUS KOIRAYRITTÄJÄLUETTELOON:
50 x 90 mm vaakailmoitus 16 € jäsenille / 20 € 
ei-jäsenille.
Vuosihinta (ilm. numeroissa 1,2 & 4) 45 € / 55 €. 
MUUT YRITTÄJIEN ILMOITUKSET: 
Tiedustele hintoja: lehti@saluki.fi
TOIMITUKSELLINEN MATERIAALI:  
lehti@saluki.fi.
Tekstit toimitetaan sähköisesti .txt- tai .doc(x)-
tiedostoina. Muista väliotsikot. Lisää mahdolliset 
kuvatekstit jutun loppuun. Toimituksella on 
oikeus muokata ja lyhentää tekstejä. 
Kuvat lähetetään sähköisesti värillisinä .jpg-
tiedostoina. Resoluutio 300 dpi. Tuloskuvien 
fyysinen koko vähintään 15 x 15 cm. Muut ku-
vat mieluiten alkuperäisessä koossa. Kuvat tulee 
tallentaa käyttäen ainoastaan pieniä kirjaimia 
(ei skandeja) alaviivaa (_) ja numeroita. Ilmoita 
valokuvaajan nimi, se mainitaan kuvan yhtey-
dessä.  Muista pyytää julkaisulupa kuvaajalta, 
kuvassa esiintyviltä ihmisiltä sekä kuvassa esiin-
tyvien koirien omistajilta. Paperikuvat: Lähetä 
skannattavaksi: Hanna Wasara, Peukaloisentie 8 
H 53, 00820 Helsinki. Vain palautusosoitteella,  
-postimerkillä ja -kuorella varustetut paperiku-
vat palautetaan.

LEHDESSÄ JULKAISTUJA ARTIKKELEITA EI SAA 
KOPIOIDA ILMAN TOIMITUKSEN JA KIRJOIT-
TAJIEN LUPAA.

DEADLINES:
Kevät/Spring: 1.3.  (print ready ads: 10.3.)
Syys/Autumn: 1.7. (print ready ads: 10.7.)
Joulu/Christmas:: 1.11. (print ready ads: 10.11.)
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LU E T T E LO S S A  O N  M A I N I T T U  N E  Y H D I S T Y K S E N  J Ä S E N E T,  J O I L L A  O N  O L LU T  S A LU -
K I P E N T U E  V I I M E I S E N  K Y M M E N E N  V U O D E N  A I K A N A .  J O S  Y H T E Y S T I E T O S I  M U U T T U -
VAT,  I L M O I TA  S I I TÄ  L E H D E N  T O I M I T U K S E E N  l e h t i @ s a l u k i . f i .

AL-YASAMIN
Marjo Aittokari

Sudentie 18, 13600 Hämeenlinna
Puh: (03) 682 2450, 040 546 8766

e-mail: aittokari@gmail.com
http://www.al-yasamin.fi/

AZIZ
Stina Jalkanen

Venekoskent. 415 A, 41530 Veneranta
Puh: (014) 848 543

e-mail: stina.jalkanen@pp.inet.fi
http://www.aziz-kennel.fi/

AL-DAHAB
Minea Collan

Rajakatu 5 A 4, 70600 Kuopio
Puh: 044 367 5339

e-mail: collan@hytti.uku.fi
http://www.nikisolo.com/minea/minea_collan.index.htm

DESIERTO BELLEZA
Tiina-Ira Huttunen

Dynamiittitie 9, 10900 Hanko
Puh: 040 521 0333

e-mail: tiina-ira.huttunen@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/surf/desiertobelleza/

DYANITOS
Inga-Lill Sjöman

Brobackv. 42, 65520 Helsingby
Puh: 0400 305 382

e-mail: dyanitos@netikka.fi
http://personal.inet.fi/koti/dyanitos/

DYYNIEN
Susanna Valli & Ilkka Niemelä

Yhdyskunnantie 70 E 13, 00680 Helsinki
Puh: (09) 724 0374

e-mail: dyynien@kolumbus.fi
http://www.kolumbus.fi/dyynien/

EIRECOGTEIL’S
Jaana Reiman

Vähäntuvantie 2 A 1, 00390 Helsinki
Puh: 040 752 3043

e-mail: eirecogteils@gmail.com
http://www.freewebs.com/eirecogteils/index.htm

EL HAMRAH
Pirjo Grönfors

Matarinkuja 14, 01400 Vantaa
Puh: (09) 8745 803

e-mail: el.hamrah@saunalahti.fi
http://www.elhamrah.com/

GLEIZZ
Irina Viljas

32100 Ypäjä
Puh: 040 556 5707

e-mail: gleizz@jippii.fi
http://www.geocities.com/kennelgleizz/

HADAYAN
Susanna Mäkelä

Piennartie 6, 16900 Lammi
Tel: 044 508 3168

e-mail: s.makela@gmail.com
http://koti.armas.fi/~smakela/

KHAIREDDIN
Mirja-Leena Lassila

Äimäläntie 217, 37600 Valkeakoski
Puh: 040 581 6009

e-mail: mlassila@mbnet.fi
http://www.khaireddin.com/

KIITURIN
Tarja Seppänen

Kytäjäntie, 03790 Vihtijärvi
Puh: (019) 445 179, 040 742 0538
e-mail: tarja.seppanen@pp1.inet.fi

http://www.kiiturinkennel.fi/

KIRMAN
Hilkka Nousiainen

Porvoontie 27, 07150 Laukkoski
Tel: (019) 664 9141

e-mail: hilkka.a.nousiainen@gmail.com
http://www.kirman.fi/

KURIIRIN
Hannu Haapala

Kiviojantie 76, 03300 Otalampi
Puh: 050 523 1235

e-mail: hhaapala@jippii.fi
http://www.kolumbus.fi/kuriirin/

LARELINAN
Laura Elina Pasanen

Rinnekuja 5 A 1, 39500 Ikaalinen
Puh: 040 517 5292

e-mail: larelinan@luukku.com
http://personal.inet.fi/koti/larelinan/

MU’AZZAZ
Anniina Mäklin

Pitkäläntie 10 as 1, 31310 Mustiala (Tammela)
Puh: 050 380 3537 tai 050 395 2059

e-mail: anniina.maklin@muazzaz.com
http://www.muazzaz.com/

NON SERVIAM
Heidi Lappalainen & Sanja Kuusela

Äimäläntie 741, 36640 Iltasmäki
Puh: 040 721 2994/Heidi, 0400 868 940/Sanja

e-mail: hyde@animadivina.com, pit_ko@yahoo.com
http://www.animadivina.com/nonserviam/

QASHANI
Micaela Lehtonen

Metsäkulmantie 27, 14770 Eteläinen
Puh: 041 483 2630

e-mail: qashani@gmail.com
http://www.qashani.com/

RUDAN
Kirsi Hyvärinen

Puh: 040 591 6297
e-mail: kirsi.hyvarinen@pp1.inet.fi

http://www.rudankennel.com/

TAZILLAH
Satu Hyvärinen

Linnanpellontie 150, 04130 Sipoo
Puh: 0400 457 967

e-mail: saluki@tazillah.net
http://www.tazillah.net/

VAPOURS
Anna Barman

Mjölnarvägen 2B, 10660 Ekenäs
Puh: 040 726 5372

e-mail: barman@surfnet.fi
http://barman.nu/kennelvapours/

WALLABY’S
Saija Juutilainen

Siepporinne 2, 01450 Vantaa
Puh: (09) 872 3242, 050 912 7322

e-mail: wallabys@pp.inet.fi
http://personal.inet.fi/private/wallabys/

ZARABIS
Ritva & Jari Latva-Rasku

Kylliäisentie 12, 21620 Kuusisto
Puh: (02) 255 7256, 040 833 8839

e-mail: jari.latva-rasku@kolumbus.fi
http://www.zarabis.com/

Jaana Sartesuo
Äimäläntie 158, 37600 Valkeakoski

Puh: 050 301 2024
e-mail: jaana.sartesuo@pp.inet.fi

http://personal.inet.fi/koti/jaana.sartesuo/

GHAZAL ALFARANA

JAPEJUKAN
Jussi Lindholm & J-P Kahelin (Japejukan)

Tel: 040 410 8653
e-mail: japejukan@gmail.com

http://www.japejukan.blogspot.com

SUNFIRE
Minna Saari

Puh: 0400 243 676
e-mail: sunfire@kolumbus.fi

http://www.kolumbus.fi/sunfire

YUZAK
Pirjo Puttonen

Puh: 040 517 0393
e-mail: pirjo-puttonen@pp.inet.fi

http://www.animadivina.com/yuzak/

ABU HAKIM
Maija Liisa Nikula & Timo Virtanen

Vanha Porvoontie 22, 04600 Mäntsälä
Puh: 050 524 8156

e-mail:maija.nikula@msoynet.com
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MEDIUM-koirat ovat eloisia, aktiivisia ja kestäviä, 
joten niiden vastustuskyky on usein koetuksella. 
Pitkät kävelylenkit, metsästäminen ja leikkimi-
nen vaativat paljon ravinnolta. MEDIUM Health 
Nutrition -ruokavaliot edistävät elimistön vastus-
tuskykyä ja koiran terveydentilaa.

MEDIUM Sensible auttaa keskikokoisen koiran 
ruuansulatusta, sillä riisi on ruuan ainoa tärk-
kelyksen lähde. Omega-3-rasvahapot hyödyttävät 
koko ruuansulatusjärjestelmää. Kuidut säännöllis-
tävät suoliston toimintaa.

Aktiiviselle ja   
    vahvaluonteiselle 
energia-
 pakkaukselle

Sensible
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