saluki
1/2 0 1 4

Listavoittajat 2013
Monipuolinen luonne-ekstra
Alkuaikojen englantilaiset salukikasvattajat

SUOMEN SALUKIKERHO R.Y. SALUKI 1/2014

VARAPUHEENJOHTAJA
deputy chairman
Sanna Puurila
Afrikantie 10
04130 Sipoo
050 545 3555
hallitus@saluki.fi
SIHTEERI – secretary
Pirjo Jäppinen
Vasamakatu 11 A 7
04230 Kerava
050 341 4364
sihteeri@saluki.fi
JÄSENET – members
hallitus@saluki.fi
Susanna Gerkman-Hiltunen
03400 VIHTI
040 041 6970
Sanna-Maija Helevä
Hirvikalliontie 76
01800 Klaukkala
044 559 4024
Teija Laukka
Hillerintie 10
37860 Kärjenniemi
040 734 8248
Taru Nousiainen
Vantaa
050 370 5097
Mia Rantakaulio
Kontulankuja 1–3 i 157
00940 HELSINKI
040 967 1827

RAHASTONHOITAJA
treasurer
Ulla-Maija Liekso
Killingholmankuja 1 A 3
00810 Helsinki
040 581 7521
rahastonhoitaja@saluki.fi
JÄSENSIHTEERI
membership secretary
Tuire Kantoluoto
Luhdinsola 10 A
01660 Vantaa
050 377 4830
jasensihteeri@saluki.fi
LEHTITOIMIKUNTA
salukilehti@gmail.com
ks. sisällysluettelon alla
WWW.SALUKI.FI
web@saluki.fi
JUOKSUTOIMIKUNTA
juoksutoimikunta@saluki.fi
NÄYTTELYTOIMIKUNTA
nayttelyt@saluki.fi
TARVIKEMYYNTI
Tuula Eloranta
0400 651 856
Minea Collan
044 367 5339
salukitarvikkeet@saluki.fi
PISTELASKENTA
Näyttelyt:
Sanja Ekblad
sanja.ekblad@gmail.com
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

JÄSENASIAT – MEMBERSHIP
JÄSENMAKSUT 2014
Pääjäsen 26 €
Liittymismaksu 5 €
Perhejäsen 2 €
Ainaisjäsenyys 260 €
SSaK:n jäsenmaksu sisältää SVKL:n
jäsenyyden ilman Vinttikoira-lehteä, joka
tilataan erikseen SVKL:ltä.
PANKKIYHTEYS
FI2014255000041594
VIITE
Jäsennumerosi lehden osoitetarrassa.

FOREIGN MEMBERS
Membership fee 35 €
Joining fee 10 €
IBAN: FI2014255000041594
BIC: NDEAFIHH
JÄSENSIHTEERI
CONTACT PERSON
Tuire Kantoluoto
jasensihteeri@saluki.fi

MATERIAALI JA TIEDUSTELUT: salukilehti@gmail.com
JULKAISIJA: Suomen Salukikerho ry
PÄÄTOIMITTAJA: Anne Lipponen (p. 050 545 4887)
ULKOASU & TAITTO: Kirsi Kärkkäinen (p. 040 576 8678),
Heli Perkkiö (p. 041 436 4072) ja Tuija Tuominen (p. 044 339 2518)
PAINOS: 450 kpl
PAINO: Painotalo Casper
PANKKIYHTEYS: FI2014255000041594
PANKKIVIITE: 4747
ILMOITUKSET: Painovalmiit ilmoitukset toimitetaan maksukuitin/maksutietojen kera sähköisesti osoitteeseen toimitus@salukilehti.net.
JÄSENILLE MAKSUTTA: astutukset, pentueet, kasvattajajäsenten yhteystiedot ja jäsenten omistamien uusien valioiden kuvat (FI MVA, FI KVA-m, FI
KVA-r, POHJ MVA, POHJ KVA, BALT MVA, kansainväliset valiot)
KOIRA- JA KASVATTAJAILMOITUKSET
(hinta jäsenille/ei-jäsenille ja yrityksille):
• 1/1 sivu: 55 €/110 €. Pakettihinta vuoden numeroihin 1, 3 ja 4: 140 €/280
€, varattava ja maksettava ennen vuoden ensimmäisen numeron ilmestymistä. Ilmoituksen koko 297 x 210 mm + leikkausvarat 5 mm.
• 1/2 sivu: 35 €/70 €. Pakettihinta vuoden numeroihin 1, 3 ja 4: 90 €/180 €,
varattava ja maksettava ennen vuoden ensimmäisen numeron ilmestymistä. Ilmoituksen koko (vaakamalli) 148,5 x 205 mm + leikkausvarat 5
mm. Pystymalli varattava etukäteen.
• Perhetapahtumailmoitus: 10 €/20 €. Kuva ja vapamuotoinen lyhyt teksti
tai painovalmis vakiokokoinen ilmoitus.
• Taka- tai etusisäkansi: 70 €/140 €. Varattava etukäteen.
FOREIGN ADS
(members/non-members and businesses):
• 1/1 page: 55 €/100 €. One year (issues 1, 3 and 4): 140 €/280 €, must be
booked and payed before the first issue of the year. Ad size 297 x 210
mm + bleeds 5 mm.
• 1/2 page: 35 €/70 €. One year (issues 1, 3 and 4): 90 €/180 €, must be
booked and payed before the first issue of the year. Ad size (horizontal)
148,5 x 210 mm + bleeds 5 mm. In case of vertical ad, please contact the
editorial staff.
• Family announcements: 10 €/20 € including one photo and short text.
May also be sent as printable ad.
• Inside front/inside back cover: 70 €/140 €. Must be booked beforehand.
KÄYNTIKORTTI-ILMOITUKSET KOIRAYRITTÄJILLE:
• 50 x 90 mm vaakailmoitus 16 € jäsenille/20 € ei-jäsenille.
• Pakettihinta vuoden numeroihin 1, 3 ja 4: 1 38 € jäsenille/55 € ei-jäsenille.
TOIMITUKSELLINEN MATERIAALI:
toimitus@salukilehti.net

SISÄLTÖ
Puheenjohtajan terveiset

Toimituksen terveiset
Jäsensihteerin terveiset
Salukikummit
Juoksutoimikunnan terveiset
SSaK:n maasto- ja ratamestaruudet 2014
Syyskokous 2013
Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2014
Erikoisnäyttely ja Saluki Show 2014
Tuomariesittely
Uusi ulkomuototuomari
Meidän remmi
Kiertopalkintovoittajat 2013
Voittajat esittelyssä
Kohti MM-kisoja, osa 1/3
Helsinki Winner 2013
Nordic Winner 2013
Voittaja 2013
Uudet valiot
Vuosikirja 2013 – tilausohje
Kalenterikilpailu vuodelle 2015
Koiran käyttäytymisen perinnöllisyys?
Salukit luonnetestissä
Kokemuksia luonnetestistä
Kiinnostava pentutestaus
Maailma muuttuu, mutta entä
pentutesti?
Alkuaikojen englantilaiset
salukikasvattajat

MAINOKSET
Ajatuksia aamusta ja lenkkeilystä

2
3
4
4
5
7
8
9
10
11
13
14
15
16
21
25
26
27
28
29
31
31
32
33
37
39
40
42

55
56
57
58
59
60
61
62

Annette Buckley
Heli Perkkiö
Sanna Puurila
Kennel Shafaq
Kennel Zubayr
Kennel Amram-Aladin
In Memoriam: Aziz Uma
In Memoriam: Tazillah Janan
Al-Jamana
In Memoriam: Al-Yasmin Asad

63
64

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 kuvat mieluiten alkuperäisessä koossa. Kuvat tulee tallentaa käyttäen ainoastaan pieniä kirjaimia (ei skandeja), alaviivaa (_) ja numeroita. Ilmoita valokuvaajan
nimi, se mainitaan kuvan yhteydessä. Muista pyytää julkaisulupa kuvaajalta, kuvassa esiintyviltä ihmisiltä sekä kuvassa esiintyvien koirien omistajilta. Paperikuvat: lähetä skannattavaksi Heli Perkkiö, Ampuhaukantie
4 B 43, 90250 OULU. Vain palautusosoitteella, -postimerkillä ja -kuorella
varustetut paperikuvat palautetaan.

TÄYTEKUVAT
Sari Niemi | Tazillah Qahir Sanam



PUHEENJOHTAJA
chairman
Minna Virta
Kokkokalliontie 28 A 3
01380 Vantaa
puheenjohtaja@saluki.fi

Suomen Salukikerho ry:n jäsenlehti
ISSN: 1235-3264

Satu Hyvärinen | Tazillah Dorothea
Mikko Marttinen | Salmanazar Black S’Yan ja
Beauty Nanali


Perustettu 5.12.1987

1
5
22

LEHDESSÄ JULKAISTUJA ARTIKKELEITA EI SAA KOPIOIDA
ILMAN TOIMITUKSEN JA KIRJOITTAJIEN LUPAA.
DEADLINES 2014:
Kevät/Spring: 1.3.
Syys/Autumn: 1.7.
Joulu/Christmas: 15.10. (print ready ads 1.11.)

KANSIKUVA
Taru Nousiainen | Rudan Redwan

OSOITTEENMUUTOKSET KIRJALLISESTI (SÄHKÖPOSTI TAI KIRJE) JÄSENSIHTEERILLE.

2 SALUKI

1 SALUKI

Puheenjohtajan terveiset

Toimituksen terveiset

PIRJO JÄPPINEN

Puheenjohtajan terveiset

2 SALUKI

Kevät korkkaa uuden
harrastusvuoden

Enemmän,
paremmin

Vuosi vaihtui ja taas on aika suunnata
katseet toiminnantäyteiseen uuteen harrastusvuoteen. Muutama sana kuitenkin vielä
menneestä vuodesta ennen uuden tarkastelua. Kennelliiton valtuuston syyskokouksessa 23.11.2013 oli kerhon edustus paikalla (Kalle Salovaara). Tässä kokouksessa
hyväksyttiin Suomen Vinttikoiraliiton esittämät vinttikoirakokeiden sääntömuutokset sekä käyttövalionarvomuutokset, jotka
tulevat voimaan 1.3.2014. Kennelliiton
yleiskokous pidettiin seuraavana päivänä
eli 24.11.2013, ja tähänkin kokoukseen
saatiin kerhon edustaja paikalle (Elisa
Kohtamäki). Kokouksessa vahvistettiin
rotujärjestöjen valtuuston jäsenet sekä heidän varajäsenensä vuosille 2014–2016.
SSaK:n edustajat ovat Elisa Kohtamäki
ja allekirjoittanut hänen henkilökohtaisena varajäsenenään.
Uusi alkanut vuosi ”korkattiin” helmikuussa järjestetyssä KoiraExpossa,
jok a pidet t i i n poi k keu k sel l i sest i
Messukeskuksessa. Tilaisuus avasi
Kennelliiton 125-vuotisjuhlavuoden, jonka
teemana on hyvää elämää koiran kanssa.
Lehtitoimikunta oli paikalla imemässä
kerhon toimintaan uusia oppeja, sillä viikonlopun teema oli kiinnostava: koiran
persoonallisuus, hyvinvointi ja terveys,
järjestöasiat ja Kennelliitto sekä ihmiset
toimijoina yhdistyksessä. Näiden luentojen sisällöstä saamme toivottavasti nauttia kuluvana vuotena ja hyödyntää niitä
myös omassa toiminnassamme sekä sen
kehittämisessä.
Tätä kirjoitellessani kevätkokous on
vasta tulossa, mutta lehden ollessa käsissämme se on jo pidetty. Tässä kokouksessa
käsittelemme tavanomaiset sääntömääräiset asiat ja lisäksi käsittelyssä ja hyväksynnässä on Salukien uusi JTO (jalostuksen
tavoiteohjelma). Varsinainen kerhon järjestämä "oma" toiminta alkaa huhtikuun 19.
päivänä järjestettävällä epävirallisella kaikkien rotujen pentunäyttelyllä Hyvinkään
Wanhalla Villatehtaalla. Tämän jälkeen
vuoron saakin erikoisnäyttely ja Saluki
Show kesäkuussa Tuomarinkartanolla.
Kerhon anoman maastojuoksukilpailun

Vuosi on jo pitkällä, mutta vielä vilkaisu
viime vuoteen. Saluki-lehti onnistui tavoitteessaan päästä lehden kanssa kannattavampaan suuntaan. Kevätkokouksessa
hyväksytystä tilinpäätöksestä käy ilmi, että
Saluki-lehti tehtiin viime vuonna 482,43 €€
halvemmalla kuin 2012. Mainostulot puolestaan kasvoivat 235,40€ €, joten yhteissäästö edellisvuoteen verrattuna oli siis
717,83€ €. Tämä vuosi on lähtenyt käyntiin
vieläkin paremmin, sillä jo ensimmäisessä
numerossa on yhtä paljon ilmoituksia kuin
viime vuoden kahdessa ensimmäisessä
numerossa yhteensä! Hyvä te!
Tämä vuosi tuo muutamia pieniä muutoksia Saluki-lehteen. Ensinnäkin, painopaikka on jälleen vaihtunut. Nyt Salukilehti painetaan Painotalo Casperissa, joka
on aiemmilta vuosilta tuttu salukikalenterin painopaikka.
Toiseksi, pentuvälitys poistuu lehdestä,
sillä se on auttamatta laahannut reaaliajan jäljessä. Tieto pentueista välittyy parhaiten kerhon nettisivujen ja Facebookin
kautta, joten pentuvälitykseltä vapautetaan tilaa muille jutuille. Kolmas uusi asia
Saluki-lehdessä on, että tuontiesittelyt ovat
jatkossa yksisivuisia. Tällä muutoksella
pyritään edesauttamaan sitä, että mahdollisimman moni uusi tuonti saisi oman
esittelynsä lehteen.

ajankohdaksi on varmistunut 28.6.2014,
paikkakuntana Kankaanpää. Tässä
kokeessa mitellään kerhon maasto- ja
veteraanimaastomestaruudesta, tämä merkittäväksi kisakalentereihinne. Toinen
merkittävä kisa on Tampereella 4.10.2014
pidettävä ratakisa, jossa jaossa on kerhon
rata- ja veteraaniratamestaruus.
Kerhon järjestämistä tapahtumista ja
muista ajankohtaisista asioista löytyy tiedot
helposti kerhon verkkosivuilla olevasta toimintakalenterista ja ajankohtaista-osiosta.
Keväällä 2014 on suunnitelmissa järjestää
näyttelyharjoitukset kolmena toukokuun
arki-iltana Vantaalla. Päivämäärien varmistuttua tämäkin tiedotetaan jäsenistölle,
eli seuratkaa ilmoittelua kerhon verkkosivujen kautta.
Lähimenneisyyden yksi isoimmista ponnistuksista on koskenut päivitettyä JTO:ta.
Tätä mittavaa projektia on tehnyt niin jalostustoimikunta kuin muutama siihen kuulumatonkin puurtaja. JTO on lukupakettina
mittava ja kunnioitusta herättävä. Minulle
on tarjoutunut mahdollisuus lukea useiden rotujen JTO:ta toimiessani Suomen
Kääpiökoirayhdistyksen hallituksessa, ja
moniin lukemiini verrattuna tämä JTO on
laadukkaasti toteutettu ja argumentoitu.
Rotujärjestön toiminta on, kuten tiedätte, monisäikeistä ja näistä erilaisista
asioista huolehtii mittava määrä henkilöitä. Näitä vapaaehtoistoimijoita Suomen
Salukikerhossa on lähes 50 (jäsenmäärä
vuoden 2013 lopussa oli 420). Toiminta
itselle tärkeässä asiassa on myös monella
tapaa palkitsevaa, opettavaa ja hauskaa.
Mikäli koet, että Sinulla on annettavaa
tai mahdollista erityisosaamista jollain
osa-alueella, olet lämpimästi tervetullut
mukaan toimintaan.
Näine mietteineni haluan toivottaa ihanaa alkanutta kevättä ja tulosrikasta harrastusvuotta 2014 kaikille!

◊

Minna Virta

Jat kossa Vuosik ir ja on Sa lu k ilehden numero 2, sillä jo pitemmän
aikaa Vuosikirja on ilmestynyt jakoon
Erikoisnäyttelyviikonlopuksi.
Tämä lehden numero on myös ”teemanumero”, jonka aiheena on luonne. Jo
viime kesänä alkoi näyttää siltä, että tähän
lehden numeroon kasautuu samanaiheisia
juttuja. Sattumalta myös Kennelliiton helmikuussa järjestämä KoiraExpo käsitteli
samaa aihetta, joten luonneteeman tekeminen tuntui luontevalta. Tässä numerossa pääsette siis tutustumaan muun
muassa Hannes Lohen tutkimuksen luonnepuoleen, luonnetesteihin ja pentutestaukseen. Juttumäärä paisui yllättäen niin
suureksi, että tällä lehden numerolla on

Toimituksen terveiset

kerhon verkkosivuilla nettiextra. Se löytyy jäsensivuilta.
”Muutos” ei ole pysyvä, eivätkä kaikki
Saluki-lehdet tästä eteenpäin ole teemanumeroita, mutta tilaisuuden tullen käytäntö jatkuu. Lehtitiimi ottaa siis edelleen
ja jatkuvasti mielellään vastaan vinkkejä,
juttuideoita, vanhoja artikkeleja ja toiveita
jutuiksi!
Tä nä v uon na Suomessa v iete tään MM-vuotta World Dog Show’n ja
MM-ratakisojen ansiosta. Sitä ennen tavataan kuitenkin vielä kerhon omissa kinkereissä, erkkarissa ja maastomestaruuksissa!
Hyvää kuluvaa vuotta toivottavat

Anne, Heli,
Kirsi ja Tuija

◊

Huom! Salukilehdellä on uusi sähköpostiosoite!
Tavoitat toimituksen nyt osoitteesta
salukilehti@gmail.com
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Jäsensihteerin terveiset

Juoksutoimikunnan terveiset
Juoksutoimikunta järjestää:

Katsaus jäsenmäärään

Näin vuoden alussa on hyvä
luoda katsaus jäsenmäärien vaihteluihin. Jäsensihteerinä aloitin
vuonna 2003 ja siitä alkaen ovat
luvut ja jäsenrekisterit tietokoneella tallessa. Tuolloin meitä
jäseniä oli vain 245. Seuraavana
vuonna luku oli jo 280 ja vuonna
2005 ylitettiin kolmesataa jäsenmäärän
ollessa 315. Seuraavat vuodet 333, 341 ja
359 jäsentä. Vuonna 2009 jäseniä oli 371,
sitten 367 ja vuonna 2011 tähän saakka
korkein jäsenmäärä: 384. Sitten tuli taantuma jolloin jäsenmäärä laski lukuun 342,
tämä oli vuonna 2012. Viime vuonna lähdettiin taas nousuun ja jäsenmäärä oli
353. Kaikki edellä mainitut jäsenmäärät
ovat pääjäseniä.
Perhejäsenien määrä on pysytellyt vuosittain luvuissa 60-90. Luku voisi olla korkeampikin, varsinkin kun perhejäsenen
maksu Salukikerhossa on vain 2 euroa.

Salukien juoksuillat

Perhejäsenellä on aivan samat jäsenedut
kuin pääjäsenelläkin, ainoastaan posti ja
Saluki-lehti lähetetään vain pääjäsenen
nimellä.
Uusia jäseniä on liittynyt kerhoomme
vuosina 2008-2013 keskimäärin 40/vuosi.
Näistä ns. pentujäseniä eli salukikasvattajien maksamia uusia jäseniä on alle
puolet, keskimäärin 18. Aktiivisuudesta
markkinoida pentujäsenyyttä vuonna 2013
voi kiittää kasvattajia Desierto Belleza,
Eirecogteil´s, Kuriirin, Non Serviam,
Soheil Nour ja Sunfire.
Antoisaa harrastusvuotta ja leppoisia
lenkkejä salukienne kanssa!
salukiterkuin

◊

Tuire

Salukikummit
Kerhon alueellista toimintaa kehittämään ja ylläpitämään on nimitetty
salukikummeja eri paikkakunnille. Salukikummi toimii alueella asuvien salukinomistajien yhdyshenkilönä ja järjestää mahdollisuuksien mukaan jäsenistölle
erilaista toimintaa, myös yhteistyönä paikallisten koirakerhojen kanssa. Seuraa
Salukikerhon nettisivuja ja keskustelupalstaa tai ota yhteyttä alueesi kummiin.
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Pirkanmaa/Kanta-Häme
Susanna Mäkelä, Pälkäne
044 508 3168
s.makela@gmail.com

Pohjois-Karjala
Lea Pelkonen, Joensuu
040 521 1654
lea.pelkonen@gmail.com

Pääkaupunkiseutu
Laura Rodriguez-Tumelius
040 413 4341
salukikummi@gmail.com

Kuopion seutu
Sirpa Tavasti, Kuopio
0400 240 493
sirpa.tavasti@uef.fi

Pohjois-Suomi
Heli Perkkiö, Oulu
041 436 4072
heli.me.perkkio@gmail.com

Riina Kullas, Vantaa
040 563 0045
riina.kullas@gmail.com

Pohjanmaa
Inga-Lill Sjöman-Rönn, Helsingby
0400 305 382
dyanitos@netikka.fi

Turun seutu
Ritva Latva-Rasku, Kuusisto
050 521 2152
ritva.latva-rasku@kolumbus.fi

Salukien ehdoilla ja ihmisen järjellä kohti
onnistuneita juoksusuorituksia.
Kevään sääntötietoiskusta käytäntöön.
Juoksutoimikunta tarjoaa pitkän kokemuksensa harrastajien hyväksi järjestämällä kaksi
käytännönläheistä harjoitusiltaa. Uskomme,
että kouluttamalla koiriamme harkitusti ja
oikein saavutamme pääräämme: kilpakentillä
itsenäisesti toimivat ja parhaansa yrittävät
salukit, jotka hallitsevat kehonsa täydelisesti.
Tule mukaan kokeilemaan ja innostumaan!
Mikäli sinulla on kysymyksiä tai koirallasi huonoja kokemuksia, joihin tarvitset uusia vinkkejä, lähetä jo etukäteen sähköpostia osoitteeseen juoksutoimikunta@saluki.fi.
Näin voimme miettiä koirallesi sopivaa
harjoitusta.
TA ZILL AH D OROT HE A, KUVA: SAT U HY VÄRINEN

Juoksuasiat käytännössä
– kohderyhmänä etenkin pennut
Aika: 28.5.2014 alkaen klo 17.00
Paikka: Hyvinkään vinttikoirarata

Salukien juoksuilta – kolme teemaa
Aika: 7.8.2014 alkaen klo 17.00
Paikka: Hyvinkään vinttikoirarata

Perusasiat opitaan pentuna. Riittävä liikunta on salukinpennulle tärkeää. Välillä pitää joutua myös vähän ponnistelemaan,
jotta keho ja elimistö kehittyvät kunnola. Yksi hyvä tapa tarjota
riittävää ponnistelua on vetää koiralle viehettä.
Koira kuitenkin tulee kouluttaa ajamaan viehettä siinä missä
se tulee kouluttaa kaikkiin muihinkin harrastuksiin. Helpoimmin
tämä hoituu pentuna. Sitä paitsi ”rätinajokoulutus” on pennulle
yleensä hirmuisen kivaa, kunhan se on saanut juonen päästä
kiinni.
Sellaisiakin pentuja on, joita vieheen ajaminen ei luontaisesti
juuri kiinnosta. Tähänkin ongelmaan löytyy keinoja.
Hyvän pohjatyön tuloksena saadaan aikaan viehevarma saluki,
joka panee parastaan kilpailuissa ja jonka kanssa on ilo harrastaa.
Tule siis pentusi kanssa juoksutoimikunnan järjestämälle viehekoulutuksen pikakurssille! Myös muut aloittelijat ovat tilaisuuteen tervetulleita. Kouluttajilla riittää kärsivällisyyttä jokaiselle.

1) Vieheen ajamisen perusteet pennuille ja aloittelijoille
Kokeneet opastajat antavat vinkkejä viehevarmuuden
kehittämiseksi.
2) 200 metrin vedot
Hyvä tilaisuus kerrata pentukoulun oppeja! Tämä teema on
tarkoitettu erityisesti koirille, jotka jo osaavat ajotyöskentelyn
alkeet. Vedot ovat lyhyitä, lähtö kopista tai kopin vierestä lähetettynä, myös häiriökoirakujan läpi.
3) Useamman koiran yhteislähdöt
Teeman tarkoitus on opettaa koiria ohittamaan ja tulemaan
ohitetuksi. Muistathan, että yhteislähdöissä koirilla tulee olla
sopiva kuonokoppa.
Yhteislähtöjen onnistumiseksi toivomme panosta myös aktiiviharrastajilta! Tuokaa koirianne tukemaan noviiseja hyvällä esimerkillään. Vinkkinä: sekalähdöt sujuvat usein vähemmillä häiriöillä kuin samaa sukupuolta olevien koirien lähdöt. Aloittelevan
uroksen pariksi kannattaakin pyytää kokenutta narttua, ja päin
vastoin.
Harjoitus toteutetaan lyhyillä matkoilla, joten yhteislähdöt
toimivat erinomaisesti myös lihaskuntoharjoituksina.
Harrastamisen ja onnistumisen iloa kaikille!

◊

Juoksutoimikunta
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Uudet koesäännöt ja järjestämisohjeet

SSaK:n maasto- ja
veteraanimestaruus

Uudet vinttikoirakokeiden koesäännöt ja järjestämisohjeet astuivat voimaan 1.3.2014.
Lue säännöt ja ohjeet huolellisesti! Silloin tiedät oikeutesi ja tunnet vastuusi kokeessa.

Rakenne ja sisältö

Tulkinta

Rakenne ei ole muuttunut, säännöt
koostuvat kolmesta osiosta sekä liitteistä.
Koesäännöt ovat sääntöjen perusosa, joka
hyväksytään Suomen Kennelliiton (SKL)
valtuustossa Suomen Vinttikoiraliiton
(SVKL) yleiskokouksen esityksestä. Rataja maastokokeiden järjestämisohjeet hyväksytään SKL:n koe-ja kilpailutoimikunnassa
SVKL:n esityksestä. Sääntöjen liitteet
hyväksyy SVKL:n hallitus. Sisältöä on
selkeytetty luettavuuden parannuksilla ja
käsitteiden täsmentämisillä.

Sääntöjen ja ohjeiden tulkinnan
kokeessa päättää aina tuomarineuvosto
ylituomarin johdolla. Tuomarineuvoston
tekemät päätökset on helpompi ymmärtää,
kun on tutustunut ja sisäistänyt sääntöjen
ja ohjeiden tarkoituksen. Sinulla on aina
oikeus kysyä ja myös valittaa päätöksistä,
mikäli olet asianomainen ja olet oikeasti
sitä mieltä, että sinä tai koirasi on kärsinyt
vääryyttä. Valittamisesta on selkeät ohjeet
koesääntöjen kohdassa Valitukset ja erimielisyydet. Ylituomari selvittää sinulle oikean
menettelyn, kun olet ilmoittanut halukkuudestasi valittaa. Toimistosta saat lisätietoa
ja lomakkeen valituksen tekemistä varten.

Muutokset
Kaikkiaan muutoksia ei ole paljon.
Koesääntöihin on lisättyy kohta 11 arvosteluperusteet, jossa on koekohtaisesti eritelty pisteytys osa-alueittain.
Ajuekoe on nyt oma käyttökokeensa,
jatkossa koira voi saavuttaa myös ajuevalion arvon. Harrastajan on tärkeä lukea ja
sisäistää säännöt tietääkseen omat oikeutensa ja vastuunsa kokeessa.
Ratakokeen järjestämisohjeen muutokset ovat myös selkeyttämisiä ja käsitteiden
kirjaamista.
Maastokokeen suurin muutos koskee
arvostelua ja sen kiristymistä. Sertifikkaatin
saamisen pisteraja on nyt 450 pistettä – toisaalta sertin saavat nyt kaikki kyseisen pisterajan saavuttavat koirat.
Maastokirja on ehdollinen ja voimassa
koiran ensikilpailun ajan. Jotta kirja
jää voimaan, koiran tulee saada ensikisastaan hyväksytty suoritus, eli puolet
maksimipisteistä.
Kannattaa myös huomioida, että
jatkossa järjestäjät voivat tarvittaessa
osallistujamäärää tasoittaakseen vaihtaa ilmoittautumisajan jälkeen päivää,
jona rodut juoksevat. Tähän kannattaa varautua jo ilmoittaessaan koiraa
kokeeseen. Ilmoittautumismaksuja ei enää
palauteta.
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Tärkeä tietää kilpailuttajana
Kilpailuttajana sinulle tärkeintä on
tutustua ainakin seuraaviin asioihin: osallistumisoikeus, ilmoittautuminen, oikeutesi, vastuusi. Nämä asiat sisäistettyäsi voit
osallistua kokeisiin ilman turhia paineita
tai stressiä ja voit keskittyä kokeeseen täysillä koirasi kanssa.

Tuomarin näkökulma
Sääntöjen, ohjeiden ja liiteiden uusiminen tätä päivää vastaaviksi on ollut
pitkä prosessi, johon on osallitunut suuri
joukko ihmisä asiantuntijoista kilpailuttajiin. Muutostarpeita on kirjattu vuosien
varrella. Osan on myös määrännyt SKL.
SVKL on kouluttanut koko toimihenkilöstön. Ylituomareille oli oma erillinen
koulutuspäivänsä. Tuomarit, koetoimitsijat ja muut toimihenkilöt viettivät viikonlopun samoissa merkeissä. Lisänä oli ensimmäistä kertaa käytössä suora videoyhteys
maakuntien toimihenkilöihin.
Myös kerhot ja rotujärjestöt ovat järjestäneet omia kuolutuksiaan jäsenilleen sääntöihin ja ohjeisiin tutustumisen merkeissä.
Tarkoituksena on tietysti tietämyksen ja
osaamisen lisääminen harrastamisessa.

Tuomarin näkökulmasta katsoen muutokset eivät ole isoja. Lähinnä maastokeen
arvostelu tuo uusia vaatimuksia. Tuomarin
on entistä tarkemmin määriteltävä suoritusten taso: hylkäykset, hyväksytty suoritus, sertin arvoinen suoritus. Näiden arvioiminen kokeessa ylituomarin johdolla
on aina haaste, jonka oikeudenmukainen
täyttäminen vaatii keskittymistä, oikeaa
asennetta ja nöyryyttä. Tuomarina toimiminen on aina kunniatehtävä, joka vaatii
omaan työskentelyyn kaikkea osaamista
ja kunnioitusta siihen tosiasiaan että on
arvostelulajista kysymys.
Juoksutoimikunta järjesti Salukikerhon
kevätkokouksen yhteyteen kurkistuksen
uusiin sääntöihin. Keskustelutuokiossa
harrastajien kanssa käytiin läpi sääntöjä
ja ohjeita. Säännöt löytyvät osoitteesta
w w w. s u o m e n v i n t t i k o i r a l i i t t o . f i /
kilpaileminen.
Oikein antoisaa harrastamista kaikille
tälle kaudelle!

◊

Kalle Salovaara

Aika ja paikka: 28.6.2014
alkaen klo 9.00, Kankaanpää
Urokset ja nartut kilpailevat samassa kilpailuluokassa. Koirat
voidaan ilmoittaa pareittain. Pareiksi ilmoitetut koirat juoksevat
keskenään samassa lähdössä sekä alkuerässä että mahdollisessa
finaalissa. Lähtöjen järjestys arvotaan. Parittomat koirat ovat
mukana normaalissa pariarvonnassa. Mikäli ilmoitetun parin
toinen osapuoli ei pääse finaaliin, osallistuva koira on mukana
normaalissa pariarvonnassa. Omistaja ilmoittaa koiransa kilpailuun itse.
Ylituomari: Tapio Pulkkinen, varalla: Peter Rönn
Kilpailunjohtaja: Kalle Salovaara
Koetoimitsija: Taru Kiviranta

Ilmoittautuminen:

sähköpostilla 13.6.2014 mennessä osoitteeseen
ssak.maastot@gmail.com (vastaanotetusta ilmoittautumisesta
saat kuittauksen)
tai 16.6.2014 klo 18–21 puh. 041 436 4072.

Osallistumismaksu:
30 €/SSaK:n jäsenet, 35 €/ei-jäsenet,

maksettava tilille FI20 1425 5000 0415 94 viimeistään
16.6.2014. Käytä maksaessasi viitenumeroa 62624.

Tiedustelut: ennen koetta ja kokeen aikana puh. 041 436 4072.

SSaK:n rata- ja
veteraanimestaruus
Aika ja paikka: 4.10.2014 Tampere,
alkaen klo 10.30, Whippet Team Racen
yhteydessä, sijoitus- ja erikoiskilpailu
Sijoitus 280, 350 ja 480 m, veteraaneille omat 280 m lähdöt.
Ylituomari: Jouko Huovinen, varalla: Antti Grönfors.
Kilpailunjohtaja: Päivi Kulmala.
Koetoimitsija: Anne Mäkinen.

Ilmoittautuminen:

sähköpostilla 28.9. mennessä osoitteeseen
wh.teamrace@gmail.com, kuittaus vastaanotetusta ilmoittautumisesta. Puhelimella 29.9. klo 18–20 puh. 040 545 6080/Jari
Heikkinen.
Osallistumismaksu: 25 €, maksu koepaikalla.
Tiedustelut: ennen koetta puh. 040 545 6080/Jari Heikkinen,
kokeen aikana puh. 040 536 9819/Päivi Kulmala.
• Koetoimikunta voi koejärjestelyjen niin vaatiessa rajoittaa
koiran osallistumista useampaan kilpailuluokkaan.
• Ilmoittautumisohjeet täydellisenä osoitteessa www.suomenvinttikoiraliitto.fi/files/kokeet_2014.pdf

SSaK:n maasto- ja veteraanimestaruuskokeen
yhteydessä epäviralliset
Saluki Special -luokat
Aika ja paikka: 28.6.2014
alkaen klo 9.00, Kankaanpää
Salukikerhon maastokokeen yhteydessä ovat pitkästä aikaa
mukana myös epäviralliset luokat (vain salukeille), joihin on hyvä
tulla harjoittelemaan juoksuilloissa opittuja taitoja!
Luokka 1:
pennut alle 18 kk, omistaja valitsee juostavan matkan pituuden.
Luokka 2:
kilpailuikäiset koirat, juoksevat täyden kisaradan. Luokkaan
saavat osallistua myös ne koirat, joilla on voimassaoleva kilpailukirja, mutta jotka eivät halua osallistua viralliseen kokeeseen.
Luokka 3:
veteraani-ikäiset koirat, joilla ei ole enää oikeutta juosta virallisissa kokeissa. Juoksevat kisarataa lyhyemmän matkan.
Luokka 4:
ajuekoe. Koirat ilmoitetaan kolmen koiran ajueina.
Luokissa 1–3 juoksuparin saa valita, voit ilmoittaa koirasi
pariarvontaan tai koirat saavat juosta yksin. Parin kanssa tai
ajueessa juoksevilla koirilla tulee olla koesääntöjen mukainen
kuonokoppa ja kisamantteli. Kaikista luokista saa kirjalliset
arvostelulomakkeet.

Ilmoittautuminen:

sähköpostilla 13.6.2014 mennessä osoitteeseen
ssak.maastot@gmail.com (vastaanotetusta ilmoittautumisesta
saat kuittauksen) tai 16.6.2014 klo 18–21 puh. 041 436 4072.
Ilmoittautuessa kerro seuraavat tiedot: koiran nimi ja syntymäaika luokka, johon koira osallistuu juokseeko koira yksin, osallistuuko pariarvontaan vai juokseeko se ennalta sovitun parin
kanssa (myös parin nimi) omistajan nimi

Osallistumismaksu:
10 €/SSaK:n jäsenet, 15 €/ei-jäsenet, makset-

tava tilille FI20 1425 5000 0415 94 viimeistään
16.6.2014. Käytä maksaessasi viitenumeroa 62624.

Tiedustelut:
ennen koetta ja kokeen aikana puh. 041 436 4072. Huom! Koirien
tulee olla rokotettuja Kennelliiton rokotussääntöjen mukaisesti.

◊
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Syyskokous 7.11.2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Suomen Salukikerho ry:n syyskokous
7.11.2013 klo 18.00
Paikka:
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus,
Helsinki
Paikalla:
28 jäsentä ja 1 ei jäsen
(+ 3 valtakirjaa) (Liite 1)
1. Hallituksen puheenjohtaja
avaa kokouksen.
Salukikerhon puheenjohtaja Minna
Virta avasi kokouksen klo 18.02.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Puheenjohtajaksi valittiin Minna Virta.

hyväksyttiin yllä olevin muutoksin (Liite
3).

6. Määrätään kerhon vuotuisen
jäsenmaksun suuruus eri jäsenr yhmille ja ainaisjäsenmaksun suuruus, määrätään jäsenten liittymismaksu, määrätään
puheenjohtajan, hallituk sen
muiden jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot, määrätään
seuraavaksi toimikaudeksi valittavien toiminnantarkastajien
palkkiot.

Pirjo Jäppinen valittiin sihteeriksi. Heidi
Wiik ja Alexander Wiik valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. Samat henkilöt toimivat myös ääntenlaskijoina mahdollisissa
äänestyksissä.

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan
eli pääjäsenen vuosimaksu on 26€ ja perhejäsenen 2€. Uuden jäsenen liittymismaksu
on 5€ ja ainaisjäsenen maksu vastaa kymmenen vuoden jäsenmaksua, joten se on
260€. Ulkomaalaisten jäsen- ja liittymismaksut pysyivät myös ennallaan (35€ ja 10€).
Hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsenet eivät nosta palkkiota.
Toiminnantarkastajalle ei makseta
palkkiota.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja vahvistetaan työjärjestys

7. Esitetään ja vahvistetaan
tulo- ja menoarvio vuodelle
2014.

Kokouskutsu on lähtenyt jäsenistölle n.
3 viikkoa ennen (postileima 15.10.2013).
Kokous on näin ollen laillisessa ajassa
koolle kutsuttu. Kokous todettiin lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi. Esitetty työjärjestys
vahvistettiin (Liite 2).

Hallituksen laatima tulo- ja menoarvioesitys vahvistettiin yhdellä muutoksella:
Maastojuoksu kuluihin lisättiin 200
euroa lisää, koska tulevat kisat järjestetään vain salukeille. (Liite 4)
Budjettikeskustelussa huomioitiin myös,
että kerhon tulee panostaa tulevaisuudessa
enemmän tarvikemyynnin myytyjen tavaroiden maksujen seuraamiseen ja maksamattomien maksujen karhuamiseen.

3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa

5. Esitetään ja vahvistetaan
hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle
Esitettyyn toimintasuunnitelmaan tehtiin seuraavia korjauksia:
Juoksutoimikunta osioon lisäys – ”Kerho
järjestää myös kaksi koulutusiltaa (koulutus + treeni) aloitteleville koirille ja heidän
omistajilleen.”
Jalostustoimikunnan osiosta poistettiin sanat ”antaa neuvoja” (Alkup. lause:
Se antaa neuvoja, ohjaa ja paneutuu salukien rodunjalostuksellisiin kysymyksiin.
-> uusi lause: Se ohjaa ja paneutuu salukien rodunjalostuksellisiin kysymyksiin.)
Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
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8. Valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle kerhon hallitukseen.
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Susanna Gerkman-Hiltunen, Kirsi
Hyvärinen ja Päivi Lehtikangas. Lisäksi
Susanna Mäkelä ilmoitti jättävänsä hallituksen henkilökohtaisista syistä (jatkaa
edelleen näyttelytoimikunnan vetäjänä),
joten hänen kautensa on yksivuotinen.
Ehdotettiin Susanna Gerkman-Hiltusta,
Teija Laukkaa, Taru Nousiaista sekä
Sanna-Maija Helevää. Ei muita ehdokkaita,

joten ko. henkilöt tuli valituksi hallituksen uusiksi jäseniksi. Sanna-Maija Helevä
halusi tuon yksivuotiskauden paikan.

9. Toiminnantarkastajien (2) ja
varatoiminnantarkastajien valinta vuodelle 2014.
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi
valittiin Pirjo Avomäki ja Ranja Eklund
ja varatoiminnantarkastajiksi Jari Sailola
ja Heidi Wiik.

10. Muut esille tulevat asiat
Kevätkokous valtuutti työryhmän
(Marja Blomqvist, Susanna Mäkelä, Elisa
Kohtamäki ja Sanna Puurila) miettimään
muutoksia näyttelykiertopalkintojen pisteidenlaskuun. Työryhmän ehdotelma
(Liite 5) on ollut jäsenistön luettavissa
kerhon kotisivuilla n. 3 viikkoa ennen
kokousta (tässä vain muutoskohdat mainittuina). Näyttelykiertopalkintojen laskijalta
Sanja Ekbladilta ja Pasi Soiniselta on tullut ehdotus Vuoden Saluki-pisteisiin (Liite
6), joka esiteltiin kokouksessa. Päätettiin,
että ensi vuoden alusta otetaan käyttöön
Sanja Ekbladin ja Pasi Soinisen ehdottama
pisteenlaskutapa Vuoden Saluki-pisteiden
kohdalta ja hyväksyttiin työryhmän ehdottamat muut muutosehdotukset.
Yleiskokous valtuutti hallituksen miettimään onko tarvetta yhdistää joitakin
kiertopalkintoja.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
19.24.
Kokouksen päätteeksi jaettiin vuoden
2013 juoksukiertopalkinnot. (Liite 7)

S

uomen Salukikerho ry on salukien rotujärjestö. Rotujärjestötehtäviin kuuluu
mm. salukien jalostustoiminnan hoitaminen ja edelleen kehittäminen sekä ulkomuototuomareiden koulutus. Kerhon
käytännön toimintaan kuuluu maastoja ratajuoksukilpailujen, näyttelyiden ja
jäsentapaamisten järjestäminen. Lisäksi
kerho julkaisee neljä kertaa vuodessa
ilmestyvää Saluki-lehteä ja tuottaa erilaista salukimateriaalia kerholaisille.

Rotujärjestötoiminta
Kerho ottaa toiminnassaan huomioon
Suomen Kennelliiton rotujärjestöille asettamat vaatimukset.
Kerho osallistuu SKL:n valtuuston
kokouksiin nimetyn edustajansa kautta.
Kerho järjestää ulkomuototuomareiden
koulutusta sekä tarpeen mukaan jo valmiille ulkomuototuomareille lisäkoulutuspäiviä. Kerho kustantaa tarpeen mukaan
jäseniään erilaisiin koulutuksiin (jalostus,
näyttelyt, SKL:n koulutukset, KoiraExpo
yms.).

Näyttelytoiminta

Aiemmin tehty juoksuopas päivitetään
ja painatetaan.
Vuoden 2014 juoksukiertopalkinnot
jaetaan kerhon syyskokouksessa 2014.

Tiedotustoiminta
Lehtitoimikunta
Saluki-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa sisältäen vaihtuvaa saluki- ja kerhoasiaa kolmessa numerossa huhti-, elo- ja
joulukuussa ja neljäntenä numerona julkaistaan Suomessa arvosteltujen salukien
näyttelyarvostelut vuodelta 2013. Lehden
toimittajat pyrkivät osallistumaan Suomen
Kennelliiton järjestämään koulutukseen,
joka on kohdennettu rotulehtien tekijöille.

Internet-toimikunta
Nebula Oy jatkaa saluki.fi –sivuston
palveluntarjoajana. Kerhon sivuja ylläpidetään muutaman päivittäjän voimin. Jatketaan päivittäjien koulutusta.
Toimikunnalla on yksi henkilö, joka vastaa
kotisivuihin ja sähköposteihin liittyvästä
hallinnosta (so. mm. yhteydet viestintävirastoon, sähköpostien hallinta, tekninen
tuki sekä keskusteluryhmän ylläpito).

Kaikkien rotujen epävirallinen pentunäyttely 19.4.2014 Hyvinkäällä.
Jalostustoimikunta
Huomioitavaa: pentunäyttelypäiväJalostustoimikunnan tehtävä on ensimäärä saadaan SKL:sta, mutta samoina sijaisesti kerätä ja välittää rotuun ja sen
ajankohtina voi olla kilpailevaa toimin- jalostukseen liittyvää tietoa. Se ohjaa ja
taa, joka vaikuttaa osallistujamääriin. paneutuu salukien rodunjalostuksellisiin
Mahdolliset epidemiat koirakannassa tai kysymyksiin. Jalostustoimikunta seuraa
muutoin eläinkunnassa saattavat myös rodun kehitystä, perinnöllisten sairaukrajoittaa tai jopa estää koiranäyttelyiden sien esiintymistä ja muita rodun sisäisiä
järjestämisen.
ongelmia. Se tekee esityksiä ja suunni• virallinen erikoisnäyttely
telmia, joilla edistetään terveyttä, käyttö7.6.2014 Helsingissä
ominaisuuksia sekä kotioloihin ja vintti• epävirallinen Saluki Show
koiraharrastuksiin soveltuvaa luonnetta,
8.6.2014 Helsingissä
tervettä rakennetta ja rotutyypillisyyttä.
Vuoden 2014 aikana anotaan Helsingin
Salukikerho tukee taloudellisesti alle
kennelpiiriltä virallinen pääerikoisnäyttely 10-vuotiaiden koirien ruumiinavauksia
vuodelle 2016 ja pentunäyttely vuodelle (tapauskohtaisesti myös yli 10-vuotiaitten).
2015. Vuoden 2013 näyttelykiertopalkin- Toimikunta voi järjestää terveystarkastuknot jaetaan kerhon kevätkokouksessa 2014. sia, kuten mahdollisesti sydän- tai silmätutkimuksia toimikunnan resurssien mukaan.
Juoksutoiminta
Salukien kuolinsyy-, kuolinikä- ja terveysKerho järjestää Suomen Salukikerho tietoja kerätään jalostusneuvonnan ja tutry:n maastomestaruuskilpailut 28.6.2014 kimuksen tarpeisiin resurssien mukaan.
Kankaanpäässä. Kerhon ratamestaruus- Salukikerho avustaa jäsentensä salukien
kilpailut 2014 käydään toisen kerhon jär- sydänultraääni- ja Holter-tutkimuksia.
jestämissä kisoissa. Päivä ilmoitetaan Terveystilastoja pidetään yllä ja päivitemyöhemmin.
tään Suomen Salukikerhon kotisivuille
Kerho järjestää myös Salukikerhon www.saluki.fi/jalostus niiltä osin, joita ei
oman juoksuillan elokuussa Hyvinkäällä. julkaista Koiranetissä.
Kerho järjestää myös kaksi koulutusiltaa
Toimikunta osallistuu mahdollisuuksi(koulutus + treeni) aloitteleville koirille ja ensa mukaan SVKL:n jalostustoimikunheidän omistajilleen.
nan toimintaan. Toimikunnan jäsenet

pyrkivät kouluttautumaan Kennelliiton,
kennelpiirien yms. tahojen jalostukseen
liittyvissä koulutustilaisuuksissa (esim.
jalostusneuvoja- ja kasvattajakurssit, teemakurssit genetiikasta, terveydestä jne.).
Jalostustoimikunta järjestää tuomarikoulutuksen toukokuussa 2014.
Koulutuspäivä(t) ilmoitetaan ennakkoon
SKL:lle.

Jäsentapaamiset
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa (15.3.2014).
Sääntömääräinen syyskokous pidetään
marraskuussa 2014.
Muita kerhoiltoja voidaan järjestää
mahdollisuuksien, toiveiden ja resurssien
mukaan. Pikkujoulujuhlat voidaan pitää,
jos löytyy kiinnostusta ja resursseja.

Salukikummit
Kummit neuvovat ja opastavat uusia
harrastajia salukeihin ja Salukikerhoon liittyvissä asioissa. Salukikummit voivat järjestää alueillaan mahdollisuuksien mukaan
tapaamisia, yhteislenkkejä, näyttelyharjoituksia ja juoksutreenejä harrastajien tarpeiden ja toiveiden mukaan, myös yhteistoimintana paikallisten kerhojen kanssa.

Kahviotoimikunta
Kahviotoimikunta vastaa Salukikerhon
eri tapahtumien ruokailu- ja kahvitustoiminnasta tarpeiden mukaan.

Tarvikemyynti
Salukiaiheisten kerhotarvikkeiden
hankkiminen ja myyminen on osa kerhon varainhankintaa, jonka tarkoituksena
on myös toimittaa jäsenille näiden vinttikoiraharrastuksessa tarvitsemia tuotteita
kuten esim. juoksukuonokoppia ja pantoja.

Muu toiminta
• Osallistutaan Suomen Vinttikoiraliiton
toimintaan rotujärjestönä (yleiskokoukset, jalostustoiminta).
• Osallistutaan HSKP:n ja SKL:n ajankohtaiseen toimintaan.
• Pentuvälityksen hoitaminen.
• Näyttelykoulutuksen järjestäminen
jäsenille mahdollisuuksien mukaan,
yleensä toukokuussa.
• Näyttely- ja juoksukiertopalkintojen
pisteiden laskeminen.
• Saluki-kalenteri vuodelle 2015.
• Ju l ka isee Va l iok i r ja n v uosi lt a
2008-2012
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Tulo- ja menoarvio vuodelle 2014
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
3000
3020
3030
3060
3095
3096

Budjetti 2014

Tilanne 9/2013

Salukilehtituotot

1 500,00 €

Maastojuoksutuotot

1 500,00 €

Näyttelytuotot

3220
3230
3040
3260
3270

Tilinpäätös 2012

Budjetti 2013

1 962,30 €

2 617,00 €

1 000,00 €

0,00 €

5 063,00 €

0,00 €
8 500,00 €

9 000,00 €

8 824,00 €

9 120,00 €

Ratajuoksutuotot

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Leiri- ja kerhotoiminta??

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 500,00 €

500,00 €

2 130,00 €

1 027,05 €

0,00 €

12 500,00 €

12 916,30 €

17 828,05 €

11 000,00 €

-10 000,00 €

-6 788,46 €

-10 810,57 €

-9 000,00 €

-1 900,00 €

0,00 €

-5 665,70 €

-200,00 €

Jalostustoimikunnan tuotot
Yhteensä

Kulut toiminnasta
3210

Salukien erikoisnäyttely 2014

Salukilehden kulut+postitus
Maastojuoksukulut
Ratajuoksukulut
Näyttelykulut
Postituskulut
Yleiskokous- ja kerhoiltakulut

-100,00 €

0,00 €

0,00 €

-150,00 €

-7 000,00 €

-6 079,00 €

-8 910,00 €

-7 000,00 €

-600,00 €

-599,10 €

-196,50 €

-300,00 €

-2 500,00 €

-1 328,52 €

-541,78 €

-3 500,00 €

Salukikummitoiminta

-600,00 €

3284
3286
3286
3290

Sydänultrauksien sponsorointi

-500,00 €

-325,00 €

-1 175,00 €

3305
3306
3307
3310
3337
3340
3346
3347

Jalostustoimikunnan kulut

-1 500,00 €

-2 183,10 €

-566,56 €

-1 500,00 €

Toimikuntienkulut

-800,00 €

-414,00 €

-66,70 €

-800,00 €

Osallistumismaksut

-500,00 €

0,00 €

-240,00 €

-500,00 €

Koulutuskulut

-800,00 €

0,00 €

-1 319,11 €

-400,00 €

Jäsenmaksut SVKL:lle

-500,00 €

-444,60 €

-456,96 €

-550,00 €

-36,00 €

-34,00 €

-32,00 €

Jäsenmaksu SKL
Muut kulut
Hallinnolliset kulut
Huomionosoitukset
Internet
Vakuutukset

-900,00 €

-89,00 €

0,00 €

-500,00 €

-2 000,00 €

-1 771,20 €

-2 335,00 €

-1 500,00 €

-100,00 €

-25,64 €

-30,00 €

-100,00 €

-1 050,00 €

-396,39 €

-430,00 €

-300,00 €

-100,00 €

-91,25 €

-90,32 €

-100,00 €

-31 486,00 €

-20 569,26 €

-32 867,04 €

-26 400,00 €

1 500,00 €

1 308,25 €

1 875,30 €

1 500,00 €

900,00 €

418,75 €

879,25 €

1 300,00 €

16 000,00 €

22 055,00 €

44 471,96 €

10 000,00 €

9 000,00 €

8 916,00 €

9 609,00 €

9 000,00 €

200,00 €

340,00 €

77,00 €

100,00 €

30 100,00 €

33 038,00 €

56 912,51 €

21 900,00 €

Tarvikemyynnin kulut

-1 000,00 €

-836,00 €

-1 212,06 €

-1 000,00 €

Kalenterin kulut

-1 000,00 €

-933,07 €

-1 000,00 €

-34 379,35 €

-6 500,00 €

0,00 €

-300,00 €

-36 524,49 €

-8 800,00 €

Yhteensä

Salukien erikoisnäyttely
7.6.2014, Helsinki, Tuomarinkartano
saluki, myös pennut (luokat 5-7 kk ja 7-9 kk)
järj. Suomen Salukikerho ry, päänäyttely
Arvostelu alkaa kehissä klo 9.30.
TUOMARIT JA LOPPUKILPAILUT
Elrena Stadler (Etelä-Afrikka) ja
Joy McFarlane (Etelä-Afrikka)
Varalla: Outi Piisi-Putta, Suomi

Elrena Stadler Joy McFarlane
Urokset
BIS-veteraani
BIS-sileä, Elrena Stadler
BIS-kasvattaja, Elrena Stadler

Nartut
BIS-pentu
BIS-käyttöluokka
BIS-jälkeläisluokka
BEST IN SHOW

VARAINHANKINTA
Tuotot
3500
3501
3505
3510
3520

Tarvikemyynnin tuotot
Kalenterin tuotot
Pentunäyttelytuotot
Jäsenmaksut SSaK
Avustukset ja lahjoitukset
Valiokirja V

2 500,00 €
Yhteensä

Kulut
3610
3611
3620
3670

Pentunäyttelykulut

-14 000,00 €

-14 936,00 €

Tarvikevarastonmuutos
Valiokirja V

-3 000,00 €
Yhteensä

-19 000,00 €

-15 772,00 €

SIJOITUS- RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
4000

Korkotuotot

50,00 €

-400,00 €

-258,12 €

-10,00 €

31,34 €

50,00 €

-317,18 €

ILMOITTAUTUMISIA KOSKEVAT
TIEDUSTELUT
Sanna Puurila, puh. 050-5453555 iltaisin,
s-posti: sanna.puurila@gmail.com

• Saman omistajan 2. jne. koira 28 euroa
• Pennut ja veteraanit 25 euroa
• Yli 10-vuotiaat veteraaniluokkaan
ilmoitetut koirat ilmaiseksi

EI -JÄ SENILLE 35 €

-400,00 €

Susanna Mäkelä, puh. 044-5083168,
s-posti: s.makela@gmail.com (myyntipaikat)

• Pennut ja veteraanit 27 euroa
• Yli 10-vuotiaat veteraaniluokkaan
ilmoitetut koirat ilmaiseksi

-7,50 €
-737,00 €

-180,00 €

Henix-kirjanpitoohjelma 1/3
ATK taitto-ohjelma osa 4/4

Kaikki maksut tilille:
FI51 8000 2337 6663 81 / Suomen
Salukikerho, käytä viitettä 6130

-180,00 €

-113,33 €
0

-377,74 €

Kulujäämä
Kulut

-50 896,00 €

-36 341,26 €

Tuotot

42 650,00 €

45 954,30 €

-8 246,00 €

9 613,04 €

Yhteensä
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Salukien erikoisnäyttely/ HUOM! jäsennumero ilmoitettava
Sanna Puurila ilmoittautumisen yhteydessä!
Afrikantie 10, 04130 Sipoo

MUUT TIEDUSTELUT • Saman omistajan 2. jne. koira 32 euroa,

Kulut
4130
Pankkikulut
4190
Lähdevero
Poistot ja arvonalentumiset
5115
Näyttelyteltat 3/3
5118
5116

ILMOITTAUTUMINEN ILMOITTAUTUMISMAKSUT
Ilmoittautuminen 7.5.2014 mennessä osoitteella: SSAK:N JÄSENILLE 32 €

4 498,06 €

◊
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Saluki Show 2014

Salukiviikonlopun tuomariesittely

Saluki Show 2014
8.6.2014, Tuomarinkartano, Helsinki
Epävirallinen näyttely salukeille,
myös pennut (luokat 5 kk–
alle 7 kk ja 7 kk–alle 9 kk)
järj. Suomen Salukikerho ry
Arvostelu kehissä alkaa klo 9.30.
TUOMARIT JA LOPPUKILPAILUT
Tuomarit ovat varalla toisilleen.
Joy McFarlane
Urokset
BIS-avoin
BIS-valio
BIS-seniori
BIS-veteraani
BIS-sileäkarvainen
BIS-kotikoira
BIS-particolor
BIS-kasvattajaryhmä
Parhaat liikkeet

Erlena Stadler
Nartut
BS-pentu
BIS-juniori
BIS-nuori

BIS-käyttö
BIS-desert bred
BIS-jälkeläisryhmä
Parikilpailu
Pedigreekilpailu
Paras pää
BEST IN SHOW

Näyttelyssä valitaan lisäksi BIS-pää ja BIS-liikkeet niiden koirien joukosta,
joille tuomari on antanut kilpailuun oikeuttavan lapun laatuarvostelun aikana.
Loppukilpailuissa valitaan myös BIS-sileä, BIS-desert bred, BIS-particolour
ja BIS-kotikoira. Näyttelyn vanhin uros ja vanhin narttu palkitaan.
*Kotikoiraluokka: Tähän luokkaan saavat osallistua koirat, jotka eivät esim.
purenta- tai kivesvian tai esim. tapaturman aiheuttaman vamman vuoksi
voi osallistua muihin luokkiin. Luokassa annetaan kirjallinen arvostelu ja
neljä parasta urosta ja narttua sijoitetaan luokissaan. Urosten ja narttujen
kotikoiraluokkien voittajat jatkavat edelleen BIS/VSP-kotikoira kilpailuun.
Kotikoiraluokan koirille ei jaeta KP:ta eikä kutsuja “paras pää” tai “parhaat
liikkeet” -kilpailuihin.

ILMOITTAUTUMINEN
Kirjallinen ilmoittautuminen 7.5.2014 mennessä ositteella:

Saluki Show/
Sanna Puurila, Afrikantie 10, 04130 Sipoo
tai
salukishow@gmail.com
Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti, pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen! Kirjallisen ilmoittautumisen voit tehdä joko
sähköposti-ilmoittautumisena (saat onnistuneesta ilmoittautumisesta kuittauksen) tai postitse. Liitä mukaan kopio maksukuitista sekä ilmoittautumislomake, jonka löydät Kennelliiton sivuilta
www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/nayttelyilmo_2012_fise.pdf
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Esittelyssä salukiviikonlopun tuomarit:
Joy McFarlane ja Elrena Stadler
ILMOITTAUTUMISMAKSUT

SSAK:N JÄSENILLE 28 €
HUOM! jäsennumero ilmoitettava
ilmoittautumisen yhteydessä!
• Saman omistajan 2. jne. koira 23 euroa
• Pennut ja seniorit
(7 v–alle 10 v) 23 euroa
• Yli 10-vuotiaat veteraaniluokkaan
ilmoitetut koirat ilmaiseksi
• Kotikoirat 12 euroa
• Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmaiseksi
handler / senior handler /
* Juniorpedigreeluokka
/ pariluokka 5 euroa
Lapsi ja koira 2 euroa
*

EI -JÄ SENILLE 32 €
• Saman omistajan 2. jne.
koira 28 euroa,
• Pennut ja seniorit
(7 – alle 10 v.) 28 euroa
• Yli 10-vuotiaat veteraaniluokkaan
ilmoitetut koirat ilmaiseksi
• Kotikoirat 14 euroa
• Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka ilmaiseksi
handler / senior handler /
* Junior
pedigreeluokka / pariluokka 5 euroa
* Lapsi ja koira 2 euroa
voit
* näihin luokkiin
ilmoittautua
myös paikanpäällä
Maksut tilille: FI51 8000 2337 6663 81 /
Suomen Salukikerho, käytä viitettä 6130

ILMOITTAUTUMISIA KOSKEVAT
TIEDUSTELUT:
Sanna Puurila, puh. 050-5453555,
s-posti: sanna.puurila@gmail.com
MUUT TIEDUSTELUT:
Susanna Mäkelä, puh. 044-5083168,
s-posti: s.makela@gmail.com
(myyntipaikat)

Joy McFarlane kasvoi työ- ja paimenkoirien parissa.
Rakkaus vinttikoiriin syttyi 1970-luvun alussa, jolloin hän hankki
ensimmäisen afgaaninvinttikoiransa. Ensimmäisestä salukista
tuli näyttelykehien tähti, joka piti pitkään hallussaan useita ennätyksiä. Siitä tuli myöhemmin myös Fleetwind-salukien kantanarttu, jonka tytär voitti Etelä-Afrikan arvostetuimman palkinnon, KUSA National Dogin vuonna 1998.
McFarlane toimi yli 30 vuotta peruskoulun opettajana sekä
englannin aineenopettajana. Nykyisin hänen aikana kuluu koirien, taiteen ja mainonnan parissa. Hän osallistuu aktiivisesti
Länsi-Kapin paikallishallinnon tehtäviin, mutta toimii myös
useiden eri koirajärjestöjen hallituksissa ja kouluttaa ulkomuototuomareita. Hän osallistui uuden ulkomuototuomareiden
koulutusjärjestelmän laatimiseen ja se on ollut käytössä heinäkuusta 2013 lähtien. Lisäksi hän on pätevöitynyt junior handler
-kouluttaja ja -tuomari.
Joy McFarlane on allrouderina tuomaroinut kaikissa roturyhmissä voittajatasolla ja mm. afgaaninvinttikoirien, boksereiden, australianpaimenkoirien ja staffordshirenbullterrierien
erikoisnäyttelyissä.
Erityisesti mieleen on jäänyt pitkä tuomarointimatka
Australiaan loka- ja marraskuussa 2010. Marraskuussa 2012 hän
arvosteli kaikkien rotujen näyttelyssä Intian Hyderabadissa ja tuomarin tehtävät ovat vieneet hänet myös Windhoekiin, Namibiaan.
Vuonna 2013 hän arvosteli Kanadassa salukien erikoisnäyttelyssä sekä kaikkien rotujen näyttelyssä valiten myös BIS-koiran.
Tämän jälkeen hän valitsi Best in Show -voittajan arvostetussa
DogsNSW Spring Fair International- näyttelyssä Sydneyssä,
Australiassa.
Elrena Stadler on ollut lapsesta asti kiinnostunut koirista. Ensimmäistä koiranäyttelyään varten, Goldfield's Dog of

the Year, hän oli säästänyt kaikki taskurahansa, vain päästäkseen katselemaan ja tutustumaan koiriin. Ensimmäisen whippetinsä hän hankki 1986. Neljä hänen whippeteistään valioitui ja
Elrena huomasi pian esittävänsä myös afgaaneja, beagleja, rhodesiankoiria, mäyräkoiria ja useita hound-ryhmän koiria. Hän
on kokenut kehätoimitsija ja ulkomuototuomarina hän on toiminut vuodesta 1999.
Stadler on aiemmin työskennellyt koirien hyvinvointiin liittyvien tuotteiden parissa, mutta myös hän toimii paikallishallinnossa ja on yhdistysaktiivi. Hän on toiminut Cape Hound
Clubin puheenjohtajana kahdentoista vuoden ajan ja hän kouluttaa ulkomuototuomarikokelaita sekä kehätoimitsijoita.
Vuonna 1995 Elrena liittyi Fleetwind-kenneliin, joka on hiljalleen niittänyt mainetta ympäri maailmaa. Joy McFarlane
ja Elrena Stadler ovat kasvattaneet yksitoista salukipentuetta
ja yhden whippetpentueen. 26 muotovaliosalukin (ja yhden
valiowhippetin) lisäksi yksi salukikasvatti valioitui Ukrainassa
kansainväliseksi muotovalioksi ja useat nuoret koirat ovat matkalla valioiksi.
Jokainen heidän muilta hankkimansa saluki on valioitunut.
Ensimmäiset tuontisalukinsa he ovat tuoneet El Hamrah-, Del
Goscha- ja Burydown-kenneleistä. Viime vuosina tuonteja on
myös Haefen's-, Freespirits- ja Elamir-kenneleistä. Fleetwindsalukeja on puolestaan viety useaan maahan ympäri maailmaa.
Innostus vinttikoiriin sai heidät hankkimaan myös kaksi
afgaaninvinttikoiraa. Myös nämä afgaanit ovat menestyneet
näyttelyissä erinomaisesti, mm. saavuttaen BISS-voiton afgaanien maailmankongressin erikoisnäyttelyssä 2005.
Yhdessä he myös pitävät suosittua designstudiota, joka päivittää ja ylläpitää muun muassa Etelä-Afrikan suosituinta koi◊
ranäyttelysivustoa www.showdogs.co.za.
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Uusi ulkomuototuomari

Meidän remmi
Toimit tanut Jarna Ylönen

Tiina Taulos
1) Kuka olet, mistä tulet? Millainen on koirahistoriasi? Oma(t) rotusi? Mitä koiria sinulla on kotona tänään?
Olen Tiina Taulos, syntynyt Lauttasaaressa Helsingissä, mutta
asettunut mukavasti Klaukkalaan Nurmijärvelle lasteni Jussin
(22v.) ja Ellan (21v.) kanssa, jotka mahdollistavat minulle tuomarointitehtävien hoidon maailmalla.
Koirahistoriaan kuuluu cockerspanieli, joka oli lähinnä veljeni
koira, mutta kuoltuaan sain tahtoni läpi ja musta keskikokoinen
villakoira muutti luoksemme.
Bobo oli alusta asti ostettu ”näyttelykoiraksi”. Elettiin vuotta
1977. Vuonna 1979 ostin vanhemmiltani salaa nartun Norjasta,
josta tuli kantanarttuni. Ensimmäinen Canmoy´s pentue syntyi
vuonna 1981 ja Vuolasvirta palkinnon sain vuonna 1989. Pentuja
on ollut lukuisia, valioita parisataa ja muutenkin menestystä eri
puolilla maailmaa. Villakoirien lisäksi kasvatan tällä hetkellä
bostoninterriereitä ja ranskanbulldoggeja. Ensimmäinen oma
mopsi pentue on kuluvan vuoden tavoitteena. Lasteni isän kanssa
tulivat tutuiksi kettuterrierit ja westiet. Jackrussellinterriereistä
löytyy myös kokemusta samoin kuin kingcharlesinspanieleista.
Nykyään kotoa löytyy edellä mainittujen bostoneitten, ranskanbulldoggien ja mopsien lisäksi myös mäyräkoiria.

4) Millainen on mielestäsi hyvä saluki? Mihin
asioihin salukissa kiinnität huomiota? Mikä on
sinulle tärkeää? Onko sinulla joitain ihannesalukeja?
Olen hyvin rotumääritelmäuskollinen rodussa kuin rodussa.
Tyyppi ja elegantti ulkomuoto maustettuna rodunomaisilla yksityiskohdilla sekä vaivattomalla ja rodunomaisella tavalla liikkua
tekevät salukista salukin. Olen aika etuosa-friikki, sillä se kannattaa koiraa läpi koko sen elämän. Hienostunut pää itämaisine
ilmeineen kruunaa kokonaisuuden ja villakoiraihmisenä oletan,
että salukinkin karvat ovat hyvin hoidetut. Muistan aina Giahin
liitämässä Tanskan Maailmanvoittajanäyttelyn BIS-kehässä.

Wiikin perhe

Kuka olet ja ketä kuuuu laumaasi?

2) Milloin sait tuomarioikeudet? Mitä kaikkia
rotuja arvostelet?

Olen Heidi Wiik ja laumaani kuuluvat mieheni Alexander sekä esikoispoikamme Daniel (kirjoitushetkellä kuukauden
ikäinen). Salukiherrat ”Kanda”, Tazillah Khanda-Karneol,
”Iran” Tazillah Ilango-Khan, ”Junnu” Tazillah Fayzal Faris
ja ”Emil” Tazillah Emilion.

Tuomarioikeudet sain vuonna 2002 ja minulla on arvosteluoikeudet ryhmissä 3, 4, 8, 9 ja 10. Ryhmästä 8 uupuu 3 rotua ja
vinttikoirista 2 rotua. Tuomariuran tavoitteena on tänä vuonna
saada 8 ja 10 valmiiksi, sekä opiskella joitakin ryhmän 5 rotuja.
Ryhmä 6 kiinnostaa myös, sillä Ruotsissa ja Norjassa 4 ja 6 ryhmät
ovat yhdistetty. Allrounder-titteli ei ole kuitenkaan tavoitteenani.

Miten päädyit salukiin?
Olimme muutaman vuoden asuneet saman katon alla, ja
mielessämme oli koiran hankinta. Lähdimme joulukuussa 2005
Messukeskuksen näyttelyyn katsomaan koiria. Pääsimme salukikehän laitaan, ja meidät oli heti myyty. Enää ei tarvinnut kuin
ottaa selvää Sipoon lähellä olevista kasvattajista. Vuoden 2006
kesällä saimme ensimmäisen salukimme eli Kandan.

3) Mikä innosti sinut hankkimaan oikeudet arvostella salukeja? Joko olet arvostellut, vai onko ensimmäinen kerta vasta tulossa?
Ihastuin 80-luvun lopulla El Hamrah Giah´n jopa niin kovasti,
että toivoin siitä pentua itselleni. Giah sai kuitenkin tuolloin
vain yhden pennun, Timirr-Khanin. Salukit olivat itsestään
selvä tuomarointirotu, mutta koen sen jotenkin vaikeaksi ja
vaativaksi arvostella ja siksipä aloitin afgaaneista vinttikoiraryhmässä. Toistaiseksi ainoa salukikokemus kehästä on parin
vuoden takainen BIS veteraanin valinta Ruotsissa. Oli hienoa
voida laittaa saluki voittajaksi. Ensimmäisen kerran arvostelen
salukit Suomessa 2015 Lahden KV-näyttelyssä. Kuluvan vuoden
helmikuussa arvostelen joitakin vinttikoiria Tallinnassa ja muistaakseni toukokuussa Joensuussa.

Mitä harrastat salukiesi kanssa?
Harrastamme salukien kanssa monipuolista ulkoilua. Käymme näyttelyissä sekä osallistumme aktiivisesti rata- ja maastokisoihin. Tarkoitus olisi saada Emilistä toinen juoksija Junnun
seuraksi Kandan siirtyessä eläkkeelle.

Mikä salukissa ihastuttaa/vihastuttaa?

◊
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Salukin juostessa vapaana on hienoa katsoa kuinka vaivattomasti se liikkuu metsässä ja pellolla. Monesti tulee kotona mieleen, että asuuko meillä 4 isoa kissaa. Kotona nukutaan päivät
pitkät mitä ihmeellisimmissä asennoissa. Pitää ehdottomasti
nukkua pehmeässä ja lämpöisessä paikassa eli sohvalla tai sängyssä. Ulos päästessä muuttuu ”kotikissa” täysin Urheilijaksi,

jolla ei heti energia lopu. Ainoa, mikä vihastuttaa, on korvien
väli, kun käydään metsässä ulkoilemassa. Korvat ovat välillä
kirjaimellisesti koristeena.

Millainen on ihannesalukisi?
Meillä on käynyt siitä hyvä tuuri, että olemme saaneet ensimmäisenä salukina meidän ihannesalukimme, Kandan. Luonne
on täysi 10, mikä on tärkeä harrastuksissa ja kotioloissa. Salukin
ulkonäössä silmän täytyy levätä, eli salukin täytyy olla tasapainoinen, sopusuhtainen ulkoisesti ja liikkeet myös sulavat. Lisäksi
pitää olla voimakas riistanajovietti.

Mikä on kohokohta salukiurallasi?
Kohokohtia on vuosien saatossa tullut monia. Päällimmäisenä on Kandan Rataderbyvoitto 2009 Kaupin radalla. Näyttelypuolella Kandan 2010 Helsinki Winner -voitto ja muutkin hienot sijoitukset sekä näyttely- että juoksupuolella.

Tulevaisuutesi salukien parissa?
Jatketaan salukien kanssa harrastusta ja yhdessäoloa samalla lailla.

Terveiset salukiväelle?
Aurinkoiset kevätterveiset koko salukiväelle!

 Heidi, Alex ja salukiherrat
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Winners of the year 2013

Aziz Fazel / Vuoden Saluki, - voitokkain ja - Top saluki

Aziz Cane Zadan / Vuoden saluki VSP ja - voitokkain VSP

El Hamrah Gabbar / Vuoden Top saluki VSP

ROP
ROP

11..

Aziz
AzizFazel
Fazel

230
230

2.
2.

Aziz
AzizXanom
Xanom

200
200

33..

Aziz
AzizCane
CaneZadan
Zadan

188
188

44..

Aziz
AzizJalila
Jalila

150
150

55..

Sunfire
SunfireGhaneema
Ghaneema

149
149

6.
6.

El
ElUbaid's
Ubaid'sKalimantan
Kalimantan

142
142

77..

Aziz
AzizKarim
Karim

140
140

8.
8.

El
ElHamrah
HamrahGabbar
Gabbar

116
116

9.
9.

Sunfire
SunfireFahimah
FahimahAl-Nil
Al-Nil

115
115

10.
10.

Desierto
DesiertoBelleza
BellezaEuforia
Euforia

108
108

11
11..

Aziz
AzizFilsufh
Filsufh

106
106

VUODEN NUORI 2013 /
YOUNG SALUKI OF THE YEAR 2013

Wallaby's
Wallaby'sZakiyya
ZakiyyaZaina
Zaina

106
106

1.

Sunfire Ghaneema

149

ROP

13.
13.

El
ElHamrah
HamrahGhainah
Ghainah

105
105

2.

Aziz Karim

140

VSP

14
14..

Elamir
ElamirClassic
ClassicSouvenir
Souvenir

102
102

3.

Wallaby's Zakiyya Zaina

106

15
15..

Al
AlNafiseh
NafisehDaulat
Daulat

101
101

4.

Elamir Classic Souvenir

102

16.
16.

Elamir
ElamirBela
BelaDharma
Dharma

97
97

5.

Al Nafiseh Daulat

101

17
17..

Kehailan
KehailanPapagena
Papagena

95
95

6.

Kehailan Papagena

95

18
18..

El
ElUbaid’s
Ubaid’sSincerity
SincerityIsis
Isis

91
91

7.

El Ubaid’s Sincerity Isis

91

19.
19.

Tazillah
TazillahFayzal
FayzalFaris
Faris

87
87

8.

Tazillah Fayzal Faris

87

20
20..

Aziz
AzizHaifa
Haifa

85
85

9.

Soheil Nour Aimee

85

Soheil
SoheilNour
NourAimee
Aimee

85
85

10

Tazillah Darius

78

VSP
VSP
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El-Ubaids Kalimantan / Vuoden veteraani VSP

Sunfire Ghaneema / Vuoden nuori

VUODEN VETERAANI 2013 /
VETERAN OF THE YEAR 2013

VUODEN
VUODENVOITOKKAIN
VOITOKKAIN2013
2013//
MOST
MOSTWINNING
WINNINGSALUKI
SALUKIOF
OFTHE
THEYEAR
YEAR2013
2013

1.

Aziz Xanom

236

ROP

2.

El Ubaid's Kalimantan

217

VSP

3.

Dyanitos Moccasin

87

191
191

4.

Aziz Sardar

39

Aziz
AzizKarim
Karim

170
170

5.

Khalils Lil Marrati

30

6.
6.

Aziz
AzizJalila
Jalila

166
166

6.

Tazillah Latif Farrukh

24

7.
7.

Sunfire
SunfireGhaneema
Ghaneema

157
157

7.

Desierto Belleza Afelpada

15

8.
8.

El
ElHamrah
HamrahGabbar
Gabbar

124
124

Dyanitos Lomion

15

9.
9.

Sunfire
SunfireFahimah
FahimahAl-Nil
Al-Nil

123
123

Kirman Vidya

15

10
10..

Aziz
AzizFilsufh
Filsufh

121
121

Aziz Tamasha

14

11..

Aziz
AzizFazel
Fazel

284
284

2.
2.

Aziz
AzizXanom
Xanom

212
212

3.
3.

Aziz
AzizCane
CaneZadan
Zadan

204
204

4.
4.

El
ElUbaid's
Ubaid'sKalimantan
Kalimantan

5.
5.

ROP
ROP
VSP
VSP

10

Aziz Karim / Vuoden nuori VSP
VUODEN JALOSTUSSALUKI 2013 /
TOP SIRE/DAM OF THE YEAR 2013

VUODEN
VUODENTOP
TOPSALUKI
SALUKI2013
2013//TOP
TOPSALUKI
SALUKI2013
2013
(MOST
(MOSTBEST
BESTOF
OFBREED
BREEDWINS/POINTS)
WINS/POINTS)

Aziz Xanom / Vuoden veteraani

Vuosittain
Vuosittainjaettu
jaettuVuoden
Vuoden
voitokkain
voitokkainsaluki
saluki-palkinto
-palkintojaettiin
jaettiin
nyt
nytviidennen
viidennenkerran
kerran peräkkäin
peräkkäin
Stina
Stinaja
jaJanette
JanetteJalkasen
Jalkasenkoirille.
koirille.
Palkinto
Palkintojää
jääJalkasille
Jalkasillepysyvästi.
pysyvästi.

TARU NOUSIAINEN

VUODEN
VUODENSALUKI
SALUKI2013
2013//SALUKI
SALUKIOF
OFTHE
THEYEAR
YEAR2013
2013

KIRSI AALTO

Voittajat 2013

1.
1.

Aziz
AzizFazel
Fazel

215
215

ROP
ROP

1.

Aziz Shalil

406

2.
2.

El
ElHamrah
HamrahGabbar
Gabbar

165
165

VSP
VSP

2.

Aziz Vajahat

370

3.
3.

Sunfire
SunfireFahimah
FahimahAl-Nil
Al-Nil

127
127

3.

Tazillah Latif Farrukh

332

4.
4.

El
ElUbaid's
Ubaid'sKalimantan
Kalimantan

124
124

4.

Dabka's Felicia

289

5.
5.

Soheil
SoheilNour
NourAimee
Aimee

105
105

5.

Aziz Namayande

228

6.
6.

Aziz
AzizKarim
Karim

100
100

6.

Tazillah Iran Taraneh

223

7.
7.

Aziz
AzizXanom
Xanom

90
90

7.

Khalils Waqar

218

8.
8.

Kehailan
KehailanPapagena
Papagena

73
73

8.

Aziz Xanom

186

9.
9.

Sunfire
SunfireGhaneema
Ghaneema

55
55

9.

Dadaelis Nile Of Tazillah

182

10
10..

Aziz
AzizJalila
Jalila

51
51

10.

Qirmizi Jericho

170

ROP
VSP

Aziz Shalil / Vuoden jalostussaluki
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768

2.

El Hamrah

341

3.

Tazillah

305

4.

Sunfire

289

5.

Desierto Belleza

174

6.

Soheil Nour

102

7.

Kirman

89

8.

Dyanitos

88

9.

Khaireddin

77

10 .

Zarabis

30

ROP

Tazillah Latif Farrukh / Vuoden jalostussaluki VSP

JONIN MUISTOPALKINTO 2013 / JONI’S COMMEMORIAL
TROPHY (FOR VERSATILE SALUKIS)
1.

Tazillah Fayzal Faris

142 (32 maasto + 23 rata
+ 87 näyttely)

2.

Desierto Belleza
Euforia

109 (1 maasto
+ 108 näyttely)

3.

Tazillah Fadia
Farahnaz

107 (40 maasto + 1 rata
+ 66 näyttely)

4.

Elamir Classic
Souvenir

106 (4 maasto + 102
näyttely)

5.

Zarabis Pratiti

88 (41 maasto + 36 rata +
11 näyttely)

6.

Jonsabik Djaal Lhilal

85 (1 maasto + 84 näyttely)

7.

Nimueh

69 (66 maasto + 3 näyttely)

8.

Tazillah Ghalia
Karmah

61 (53 maasto + 1 rata
+ 7 näyttely)

9.

Dyanitos Qismah

57 (31 maasto
+ 26 näyttely)

10.

Salmanazar Abdul
Slightly

48 (17 maasto
+ 31 näyttely)

Tazillah
Fayzal Faris
Ghazal Alfarana
Khaos / Vuoden ROP-veteraanimaastojuksija
ja VSP-veteraaniratajuoksija
VUODEN RATAJUOKSIJA 2013 /
RACING SALUKI OF THE YEAR 2013
1.

Yuzak Sonbol

61 ROP

2.

Sharraque Asvinn

52 VSP

3.

Zarabis Pratiti

Vuoden
36 VSP-tulokas
= 34,65

Agent Amok El Hor Laaman

36

Yuzak Selma

34

Khronos Min Al Asife

Vuoden
aktiivijuoksija
34
12 hyväksyttyä
lähtöä

7.

Tâdj Mahâl Jalakalila

33

8.

Dar El Hindiyas Amira

24 ROP-veteraani

9.

Tazillah Fayzal Faris

Vuoden
23 ROP-tulokas
= 33,39

Action Ö El Hor Laaman

23

11.

Non Serviam Apage Satanas

15

12.

Qashani Khalifa Hama

12

Yuzak Sinjabiya

11

5.

Kennel Aziz / Vuoden kasvattaja

LEEVIN MUISTOPALKINTO 2013 / LEEVI’S COMMEMORIAL
TROPHY (FOR YOUNG VERSATILE SALUKIS)
1.

Tazillah Fayzal Faris

142 (32 maasto + 23 rata +
87 näyttely)

14.

Aziz Ijaz

5

2.

Tazillah Fadia
Farahnaz

107 (40 maasto + 1 rata + 66
näyttely)

15.

Zarabis Odezia

4

3.

Elamir Classic
Souvenir

106 (4 maasto + 102
näyttely)

Ghazal Alfarana Khaos

4

4.

Zarabis Pratiti

88 (41 maasto + 36 rata + 11
näyttely)

17.

Wallaby's Xeer Wi‐Ijal

3

5.

Nimueh

69 (66 maasto + 3 näyttely)

18.

Tazillah Fayza Fadilah

2

Tazillah Fayzal Faris / Jonin muistopalkinto, Leevin
muistopalkinto, SVSR -kiertopalkinto, Vuoden ratajuoksija
ROP-tulokas

Yuzak Sonbol / Vuoden ROP-ratajuoksija
ARTO OJANPERÄ

Aziz

Sharraque Asvinn / Vuoden VSP-ratajuoksija

Zarabis Pratiti / Vuoden VSP-tulokas
PASI SOININEN

1.

KUVAUKSELLISTA.COM
@HEARTHILL

VUODEN KASVATTAJA 2013 /
BREEDER OF THE YEAR 2013

LIISA TOIVANEN

Listavoittajat 2013 / Winners of the year 2013

VSPveteraani

SVSR KIERTOPALKINTO 2013 / SVSR TROPHY (FOR
VERSATILE SALUKIS: SHOWS/COURSING/RACING)
1.

Tazillah Fayzal Faris

18 SALUKI

46

Khronos Min Al Asife / Vuoden aktiivijuoksija

19 SALUKI

Listavoittajat 2013 / Winners of the year 2013
VUODEN MAASTOJUOKSIJA TOP-20 2013 /
LURE COURSING OF THE YEAR 2013
1.

Non Serviam Credo Quia
Absurdum

70

Vuoden ROPmaastojuoksija ja
Vuoden tulokas

66

Vuoden VSPmaastojuoksija ja
Vuoden tulokas

2.

Nimueh

3.

Dioskury Laralani of Ghazal
60
Alfarana

4.

Aziz Iryana

53

5.

Tazillah Ghalia Karmah

53

Al-Yasamin Samina

51

7.

Zarabis Odezia

49

8.

Khronos Min Al Asife

48

9.

Tizpa Pourgouhar Tishtar

47

10. Tazillah Ghada Asiya

45

11. Zarabis Pratiti

41

12. Tazillah Fadia Farahnaz

40

13. Zarabis Oaisara

38

14.

Shamali Imad al Fakir ibn
Raadin

36

Zarabis Oldooz

36

16. Sharraque Asvinn
Zarabis Ozdemir

Vuoden Saluki, Vuoden voitokkain ja
Vuoden Top saluki 2013

Aziz Fazel

Mitä uutta osaisimme tästäkään hassuttelevasta prinsessasta
kertoa, paitsi että tätä kirjoittaessani Pipa on tukevasti pentuihin
päin!
Pipa päätti vuoden upeasti jälleen kerran salukien voittoon. Se
katsoi kuin kalenterista, että teen työni loppuun ja aloitti juoksun
heti vuoden ensimmäisenä päivänä! Tarkka tyttö aikatauluistaan.
Nyt siis vain odottelemme jännityksellä jälkikasvua.
Non Serviam Credo Quia Absurdum / Vuoden ROPmaastojuoksija ja Vuoden ROP-tulokas

Vuoden Saluki VSP ja Vuoden voitokkain
saluki VSP 2013

Vuoden kasvattaja 2013
Aziz
Cane Zadan Kennel

Aziz

33
33

18. Tazillah Faysal Faris

32

19. Salgrey's Alina

31

Aziz Ehsan

n

Dyanitos Qismah

31

Nimueh / Vuoden VSP-maastojuoksija ja Vuoden VSP-tulokas

27. Ghazal Alfarana Khaos

24

Vuoden ROPveteraani

29. Asarafi Paiyam-Baz

18

Vuoden VSPveteraani

Asarafi Paiyam-Baz / Vuoden VSP-veteraani

20 SALUKI

Voittajat esittelyssä /presentation of the winners

Mitäpä kertoisin elämäni salukista, joka oli vuoden 2013 Vuoden Saluki VSP? Joidenkin mielestä se on kaunis, joidenkin mielestä hyväluonteinen. Minulle, joka Potterin kanssa elämäni,
ruokakomeroni ja sänkyni jaan, tuo olento on vain saluki, vinttikoira. Ylväs ja palveluja pyytävä, mutta samalla rakastava ja täydellinen rakastamisen kohde. Se oli pentulaatikon Paddington
Bear ja on ollut sama repsakka nallekarhu koko ikänsä. Usein
mietin, mitä Potter ajattelee niinä hetkinä, kun se asettuu ihmisen lähelle. Rapsuttaminen saattaa tuntua miellyttävältä, mutta
viipyyhän se siinä ihmisen vieressä muutenkin, elää eleettömästi
meidän yhteiset hetkemme. Jaamme silloin aikamme ja ajatuksemme ja Potter antaa minulle suurimman lahjan, mitä ajatella
saattaa: se on läsnä vain minua ajatellen.
Potter on ollut VSP-saluki vuosina 2010, 2011 ja 2013. Se on
ollut paras uros salukien erikoisnäyttelyssä vuosina 2008, 2010
ja 2011, jolloin se oli myös erikoisnäyttelyn BIS. Samana vuonna Potter oli Champions of Champions -gaalan toiseksi paras koira.
Saluki Shown paras uros se oli vuonna 2013. Potter on maastoderbyn voittaja 2010 ja yhtä serttiä vaille maastovalio. Monipuolinen, kaunis saluki, niin kuin salukin kuuluu ollakin.

Taitaa olla vanhan kertausta sillä onhan tämä jo 14 kerta,
kun kennel Aziz on ykkösenä vuoden kasvattajassa. Lyhyesti
virsi kaunis: monet kiitokset jälleen kerran ihanille omistajille
ja heidän upeille salukeilleen, jotka ovat pitkin vuotta ahkeroineet niin kotimaissa kuin ulkomaillakin (näyttelyissä sekä
kokeissa).
Vuosi 2013 oli kennelimme 25-vuotisjuhla. Iloista juhlaa
herkkuineen saimmekin viettää aurinkoisessa HVK:n erkkarissa, ja juhlan kruunasi näyttelyn ROP, VSP sekä BIS-kasvattaja. Olisiko juhlapäivää voinut paremmin viettää?
Isot kiitokset kaikille!

21 SALUKI
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Voittajat
Voittajat esittelyssä
esittelyssä // presentation
presentation of
of the
the winners
winners

SvSR-kiertopalkinto,
Jonin muistopalkinto, Leevin
muistopalkinto ja Vuoden ROP
-ratajuoksija tulokas 2013

Tazillah
Faysal Faris

KUVAUKSELLISTA

- Nyt se on vapaa .... nyt se on kii

Askolan treenejä alettiin noina aikoina järjestää. Niissä tuli sosiaalista kanssakäymistä realina neli- ja kaksijalkaisillekin.
Valmun kehityshistoriassa on kaksi selvästi erottuvaa virstanpylvästä. Ensinnä maaliskuussa 2010 (noin 10 kuukauden iässä)
vedin sille intervalleja pellon reunan viimeisillä sohjolumilla. Silloin se ihan yhtäkkiä muutti laukkaansa radikaalisti. Tähän asti
se oli laukannut noin 5 metrin askelluksella ja vasen jalka edellä.
Uusi askellus olikin 4-metrinen ja oikea jalka edellä. Kello näytti
harppauksen nopeuden nousussa. Arvelen, että raskas ja liukas
alusta sai sen muuttamaan laukkaansa. Hän on älykäs koira.
Toinen harppaus koettiin ensimmäisessä ratakisassa Hyvinkäällä toukokuussa 2011. Oli neljän koiran lähtö ja uloin lähtökoppi.
Etusuora juostiin tasaisena rintamana, Valmu uloimpana ja hieman muiden takana. 1. kaarteessa kävi sitten niin kuin yleensä
käy, että vauhti kaarteessa hieman hidastuu, ja Valmu erinomaisena kehonsa hallitsijana sai pääjoukon kiinni, mutta se teki taktisen virheen yrittämällä puskea pääjoukon keskeltä läpi. Ahdasta
tuli ja askel sekosi, tasapaino järkkyi, Valmu lähes pysähtyi, ja
muut menivät menojaan. Myöhemmin kaima, kuvaileva Niemelä, kertoi näkemästään näin: ”Valmu puski aivan sika röyhkeästi
omaa rataansa ja päätyi kolariin omasta syystään.” Uskon häntä.

Odottelemme innolla uusia koitoksia.
Valmu ja Antero

Vuoden VSP-ratajuoksija 2013

Odotettiin innolla Junnun ensimmäistä kilpailukautta, sillä
hän oli näyttänyt vauhdin merkkejä jo varsin nuorena. Maasto
- ja rataharjoituksia oli takana jo hyvä määrä. Erityisesti Junnun
ratajuoksussa oli koko ajan tapahtunut kehitystä.
Ensimmäiset maastokisat jouduttiin jättämään väliin vatsataudin takia, mutta heti seuraavassa tuli täysosuma. Junnu voitti
Mustialassa ja sai SERTin ja CACIL:n. Sama tahti jatkui Kaanaassa, jossa tuli jo toinen Sertti.
Radalla kilpaileminen aloitettiin vähän myöhemmin kisakaudella. Tiesimme, että vauhti riittäisi KV-aikoihin, mutta
pieni epävarmuus oli välillä vaivannut kuitenkin harjoituksissa.
Junnu näytti kuitenkin kyntensä juoksemalla kaikissa starteissa
KV-ajan.

Näyttelyissä Junnu pärjäsi myös hyvin. Etenkin Tampereen
ryhmänäyttelyssä ollessaan VSP + SERT ja Saluki erikoisnäyttelyssä
PU-3 olivat iloisia hetkiä meille.
Kausi 2013 sujui Junnulta yli odotustemme seitsemällä
sertillä. Meillä oli suuri ilo ja kunnia vastaanottaa SvSR-kiertopalkinto jo neljännen kerran peräkkäin. Sillä Kanda, Junnun isä
on voittanut sen kolme edellistä kertaa. Pojasta se polvi paranee.
Lopuksi haluamme kiittää Junnun hyviä kilpakumppaneita ja
kaikkia ystäviä hyvästä seurasta kisoissa ja näyttelyissä.

Sharraque
Asvinn
hellällä tassulla johtava kultainen poikamme kellii jo kevään auringonsäteissä kesää odottaen ja viilettää sulavilla hiekkakuopilla
ja metsäpoluilla muun laumansa ja nuorempien treenitoveriensa kanssa ilakoiden. Mutta elämä onkin Noalle suuri, vauhdikas
seikkailu, joka tarjoaa loputtomat mahdollisuudet juosta yhä lujempaa, hypätä aina edellistä kertaa korkeammalta ja rakastaa
päivä päivältä enemmän.

Tavataan kisoissa ja näyttelyissä
Junnu, Heidi, Alex ja Daniel

Aurinkoista kevättä kaikille salukeille omistajineen!
Noa ja omistajat Hanna ja Arto

FI KVA-R, TS-11-13, JK-11-12, SVKLRM-13
ja Vuoden ROP-ratamestari 2013

Yuzak
Sonbol
Vahvasti F1-laatuinen ratajuoksija saluki Yuzak Sonbol, kotona Valmu = velmu viikari vielä neljävuotiaanakin. Rataennätykset 480m: Hyvinkää 32,16, Virpiniemi 32,74; 350 m: Hyvinkää
24,08, Tuomarinkartano 23,54; 280 m: Virpiniemi 19,03, Hyvinkää
19,19, Tuomarinkartano 18,89.

PIRJO PUTTONEN
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Onneksi ketään ei diskattu. Tästä kokemuksesta Valmu, joka on
fiksu, oppi, että pitää lähteä heti täysillä ettei joudu ruuhkaan.
Näiden jälkeen ei ole tapahtunut mitään erityistä. Rutiineilla
mennään ja kiimat sotkevat ne.
Kotikoirana Valmu on ihastuttava niin kuin salukit yleensäkin.
Se pyytää aamulla hienovaraisesti heräämään jo, kun isännällä
meni eilen pitkään. Meidän maalla se on lopettanut naapurin
emolehmien ajamisen, kun sinne tuli taas uusi tonnin painoinen
härkä lehmien iloksi ja turvaksi. Se selvästikin iloitsee metsäretkistä, joita teemme paljon. Nyt lähes 5-vuotiaana se ei enää kaahaa
koko aikaa, mutta alkaa kiskoa ja nyhtää hihnassa, jos metsäretkestä tai vieheen ajosta on liian kauan.

Aikanaan kesä – heinäkuussa 2009 hän erottui pentukatraasta
uteliaana ja älykkäänä kiusanhenkenä. Olen todella iloinen siitä,
että P. Puttosen hieman tuuppimana valitsin Valmun (Selma oli
myös harkinnassa).
Kasvuaikana noudattelin omia oppejani, joista olen kirjoitellut
aiemmin. Valmu oli näissä harjoituksissa todellinen pinko. Siitä olin oikein tyytyväinen. Tyytyväinen olin myös siitä, että ns.

SANJA KUUSELA

Noa omistajineen on hyvin otettu toisesta perättäisestä Vuoden
Ratajuoksija VSP -kiertopalkinnosta.
Koko kesän 2013 Noa suoritti tasaisen varmasti, välttäen myös
vakavammat loukkaantumiset ja jopa pieneksi yllätykseksemme
onnistuikin juuri oikeissa paikoissa, saavuttaen mm. SSaK:n
ratamestaruuksissa VSP-tittelin ja Pohjoismaiden mestaruuden niin
radalta, kuin maastostakin. On mukava nähdä, että Noa pysyy
nuorison matkassa ja tuntuu olevan hitaasti vanhenevaa tyyppiä.
Toivommekin, että Noa pystyisi kilpailemaan niin pitkälle, kuin
ikä sallii, sillä noin rautahermoista koiraa on ilo kilpailuttaa.
Noa suhtautuu kilpailuihin edelleen iloisena kokoontumisajona, jossa nauttii ystäviensä huomiosta ja tekee siinä sivussa työnsä
totisesti ja hetkeksikään herpaantumatta. Kotioloissa laumaansa

Myös etähuoltojoukot ovat enemmän kuin tyytyväisiä Noan
saavutuksiin kaudella 2013. Mikäpä on ollut kisatessa, kun vauhti ei hiivu ja hermot kestävät pahemmankin painostuksen. Siis
Noan, huoltojoukot ovat välillä olleet sydän kurkussa, mutta
kulta-Noa ei ole pettänyt. Päinvastoin, useampikin positiivinen
yllätys osui menneelle kaudelle. Kaukaisissa toiveissa siintää toive
jälkikasvustakin, mutta kaikki aikanaan.
Sanja Kuusela
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Voittajat esittelyssä / presentation of the winners

Vuoden ROP-maastojuoksija ja Vuoden ROP-tulokas 2013

KOHTI MM-KISOJA

Non Serviam
Credo Quia
Absurdum
Uskon ensimmäinen kisakausi meni yli
kaikkien odotuksien. Ainut “tavoite” kaudelle oli, että saadaan harrastaa, käydä kisoissa ja pysytään terveenä. Ensimmäisen
kisan ja kennelpiirin mestaruuden jälkeen
kisakalenteriin tulikin sitten muutama lisäys, kun huomasimme Uskon potentiaalin.
Olihan tietysti omissa “viehetreeneissä”
jo merkit ilmassa, mutta kisat on kuitenkin aina vähän eri juttu. Uskon omistajat
ovat vielä aika uusia harrastajia ja paljon
olemme saaneet apua treenaukseen kasvattajilta ja kokeneemmilta harrastajilta.
Jos vielä muistelee viime kesän kohokohtia, niin tietysti SM-maastokisojen voitto,
Salukikerhon vuoden maastojuoksijan
- sekä Vuoden tulokkaan -palkinnot ovat
ensimmäisinä mielessä. Toki melkeinpä

joka kisasta jäi mieleen hyviä ja hienoja
suorituksia, eikä pelkästään siis Uskosta,
vaan kaikkien osallistujien joukosta.
Ehkäpä Uskon ketteryys on se isoin juttu,
sekä tietysti luonne, minkä takia menestystä maastoista on tullut. Vauhdissa hieman
jäädään nopeimmille “ratatykeille”, mutta
kaiken kaikkiaan maastokisoihin toimiva
paketti. Saa nähdä tuleeko Uskosta koskaan ratajuoksijaa, kun ainakin vielä viime kesän treeneissä ohittaessaan vanhempia treenikavereita piti kysellä kuulumisia.
Katsotaan keväällä mielenkiinnolla, jospa talven aikana olisi jotain muutosta ja
kasvua tapahtunut ja siten myös Uskokin
voitaisiin nähdä ratakisoissa. Sekin kuitenkin harrastuksena kiinnostaa ja eritoten,
kun Uskokin tuntuu siitä nauttivan.

TOIMITTANUT: Heli Vartiainen

1

3

V
Kesän 2014 alustavaan kisakalenteriin
Uskolle on nyt merkittynä maastojen ‘tittelijuoksut’ ja tietysti sitä viimeistä puuttuvaa maasto-serttiä haetaan, jotta se maastovalio-arvo saataisiin. Jatkamme samoin
opein eli omia viehetreenejä, hiekkakuoppailua sekä metsäisiä lenkkejä.

uoden 2014 juoksukausi eletään ratajuoksukilpailu- www.suomenvinttikoiraliitto.fi/mm2014/. Sinne ilmestyy pikapujen MM-huumassa, kun Kaupin vinttikoirarata täyttyy oliin muun muassa lisätietoa talkoisiin osallistumisesta.
syyskuussa 6.–7.9.2014 koiramaailman salamannopeista
Seuraamme tämän vuoden Saluki-lehdissä salukien kautta
kuninkaallisista. Tulossa on ehdottomasti vuoden upein juok- kohti maailmanmestaruusmittelöitä. Ensimmäiseksi esittelemme
sutapahtuma, jonka kansainvälisestä tunnelmasta kannattaa teille kaksi kilpailuun tähtäävää salukia. Heidän taustajoukkonsa
lähteä nauttimaan, vaikka rataharrastus ei oman koiran laji ovatkin monelle kerholaiselle varmasti tuttuja. Kiitos Päivi
olisikaan. Turistinakin, tai vaikka talkoolaisena, pääsee mukaan Lehtikankaalle ja Ainolle sekä Antero Niemelälle
upeaan tunnelmaan ja solmimaan uusia tuttavuuksia takuuvar- ja Valmulle reporttereina toimimisesta! Kesän lehdessä nähmasti. Suomen joukkue valitaan karsintakilpailun perusteella. dään, mikä on Suomen salukijoukkueen tilanne karsintakilpaiKarsintakilpailuna toimii 29.6. Tampereella juostava KV-ratakoe. lujen jälkeen ja jouluna muistellaan upeaa kisaviikonloppua ja
MM-kilpailun vaiheita kannattaa seurata SVKL:n MM-sivuilta raportoidaan kunnon jälkipelit.

Kaikille oikein mukavaa alkavaa kisakautta ja nähdään kisoissa!
Heidi ja Jari Sailola

Vuoden VSP-maastojuoksija ja Vuoden VSP-tulokas 2013

Nimueh

Nimueh alias Nipsu - se ruskea koira, jolla on vähän karvoja - kuten eräiden maastojen ylituomari viime kaudella
koiraamme kuvaili. Emmepä arvanneet,
minkälaisen menijän saamme, kun sen
kotiimme palleroisena toimme. Sittemmin
pentupyöreyden haihduttua ristittiin koira
myös Ninja-Nipsuksi tempaustensa takia, joten jonkinlaista liikunnallista lahjakkuutta oli havaittavissa jo nuorena.
Aikaisemmin eivät koirani ole sijoittuneet millään listoilla, vaikka harrastusvuosia on jo takana muutamia.
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Ja nyt, kun listasijoitus tuli
maastokokeista ja vielä oman
kasvatin jälkeläiselle ja heti
kärkisijoituksina; VSP Vuoden
Tulokas ja VSP Maastojuoksija,
niin onhan tämä sanoinkuvaamattoman hienoa.
Tarkkasilmäisimmät ovatkin voineet jo arvailla omistajien ulkoisesta habituksesta
johtuen, että treenaus on perheessämme ulkoistettu, ja aivan oikein, niin on - koiralle
itselleen. Nipsu on ollut todella
helppo maastokoira. Olemme
vain tarjonneet sille tilaisuuden
juosta, ja Nipsu on juossut. Eli emme treenausohjelmallamme tosiaan ainakaan hälvennä stereotypioita vinttikoiraurheilijoiden laiskuudesta. Kunnonkohotusohjelma
on ollut siis äärettömän omistajaystävällinen. Tosin täytyy sanoa, että näitä irtijuoksumahdollisuuksia onkin sitten tarjottu
runsaasti.
Ennen kauden alkua minulla oli vakaa
aikomus käyttää Nipeliä edes yhden kerran juoksemassa treeneissä parinkin kanssa, että näkisin, miten juokseminen toisen
koiran kanssa sujuu. Mutta hyvin suunni-

teltu ei ole vielä täysin tehty, ja niin Nipsu
osallistui ensimmäisiin maastokokeisiinsa
vain edelliskesänä yksin juoksemiensa viehetreenien perusteella sekä niissä syntyneen käsityksen viehevarmuudesta siivittämänä. Tietysti ennen koetta olin päätynyt
tekemäni objektiivisen luonnearvioinnin
perusteella siihen, että ei Nipsu ainakaan
ketään syö, vaikka viehe ei kiinnostaisikaan, joten uskalsin tällä tavoin toimia.
Mukavuudenhaluisesti valitsin osallistuttavat maastot sillä perusteella, minne
ei ollut ajomatkaa sietämättömän paljon keskisestä Suomesta katsoen ja mihin
aikaan vuodesta minulla oli riittävästi
vapaa-aikaa viettääkseni päivä pellon laidassa. Lopputuloksesta päätellen kisat tuli
valittua hyvin. Kiitän tässä yhteydessä kivoja kisakumppaneita ja alan harrastajia.
Kiitämme myös kasvattaja Sanna Puurilaa kannustuksesta pitkin kautta. Ja hänelle suurkiitos itse Salukista, Salukista isolla
ässällä. Kaikki ansiot ovat koiran itsensä
ansioita.
Kirsi, Samu, Nipsu ja muu perhe

Yuzak Sonbol
Ne säännöt, ne säännöt! tylsää, mutta tarpeellista. Ihan
ensitöikseni ryhdyin Kennelliiton
jäseneksi. Se olisi jäänyt tekemättä,
ellei kasvattaja olisi tuntenut
sääntöjä meitä paremmin. Siispä
luimme niin Kennelliiton kuin
Vinttikoiraliitonkin ohjeistuksen.
Aikalailla ovat käytännöt ym.
muuttuneet sitten vuoden 1994.
Vähän tuntuvat ylhäältä annetuilta, mutta minkäs teet, kun on
kova halu päästä kilpailemaan
MM-tasolla. Uskomme, että meillä
on oikeasti hyvät mahdollisuudet
pärjätä. Aiemmista kokemuksista tiedämme, että 5-vuotias voi
hyvällä hoidolla olla vielä myös
nopea. Sitkeä se varmasti on.
MM-kisa on tietenkin päätavoit t eem me kaudel la 2 014.
Valmennuksessa tulemme käyttämään samaa kaavaa kuin
aiemminkin. Viittaan juttuuni
kilpakoiran kunnon ylläpitämise s t ä S a lu k i - lehde s s ä 3/ 12 ,

Tâdj Mahâl Jalakalila
perusajatuksemme lyhyesti: Kovan
koetuksen kohdalla koiran on
oltava terve, nopeuskestävyys
ylös ennen kisakauden alkua, rasitusta sopivasti ettei mene ylikuntoon, mutta kuitenkin riittävästi
ettei taannu, tilannetta seurataan
lepopulssilla ja kisapaino pidetään
vakaana tai hyvin hiljalleen kohoavana. Läskiä ei näissä hommissa
tarvita.
Edellä olevan lisäksi Valmulla,
kuten nartuilla yleensä, kiimakierto vaikuttaa voimakkaasti sen
kisamahdollisuuksiin. Meillä
on tilastollisesti aika tarkalla,
kuinka sen kanssa käy. Tätä kirjoittaessamme, helmikuun lopulla, jokainen päivä, joka kuluu
kiiman vielä alkamatta, parantaa
osallistumismahdollisuuksiamme.
Jännää on, mutta luonto lopulta
määrää kuinka käy. Minä jännitän,
mutta rasavilli Valmu on onneksi
noita huolia vailla. Nyt riennämme
riemulla kevättä kohti.

Heippa, minä olen Aino!
Synnyin nelisen vuotta sitten tuolla
kaukana Belgiassa, Tâdj Mahâlkennelissä ja sain nimen Jalakalila.
Jouduin heti eka matkallani
uuteen kotimaahani EM-kisoihin
Chardonnayhin. Siellä oli paljon
muita koiria ja ihmisiä ja mulla oli
tosi kivaa. Pikkuhiljaa havaitsin,
että juokseminen on aivan huumaavaa. En aina kyllä muistanut,
että kovin kauas ei saanut mennä,
mutta palasin aina takaisin.
Iän karttuessa ja juoksuharjoitusten alkaessa vauhtini lisääntyi pienestä koostani huolimatta.
Kuulin emännältä, että “maasta
se pienikin ponnistaa”. Olin kuulemma perinyt vauhtini iskältä,
joka oli 2009 ja 2011 Euroopan
mestari radalla. Olisin kyllä halunnut myös vähän tuota rohkeutta
lisää, koska minä en ole aina ihan

varma, mitä nuo toiset salukit
tuolla juostessa minusta ajattelevat.
Viime kesänä juoksin kuulemma jo ihan huippuajan enkä
täysin ymmärtänyt, miksi emäntä
kulki vähän aikaa “pilvissä”. Tästä
varmaan johtuu, että emäntä on
miettinyt osallistumistani joihinkin isoihin kisoihin syksyllä,
jonne kuulemma ehkä tulee
nopeita osallistujia kauempaakin.
Olis varmaan tosi kivaa, jos sais
mennä toooosi lujaa! Juoksuaika
tulee tuossa keväällä, joten se varmaankin vaikuttaa paljon nopeuteeni noissa karsintakisoissa,
mutta tyttönä eläminen on tätä.
Mennään resurssien mukaan.
Talvella hangessa pellolla enon
kanssa ja keväällä irrottelemaan
vähän nopeutta, siitä se lähtee.
Nähdään radoilla. ◊
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Helsinki Winner 2013

Nordic Voittaja 2013
HeW-13 - ROP
Aziz Xanom
&
HeW-13 - VSP
Aziz Cane Zadan

NordW-13 - ROP
Qirmizi Ovation
&
NordW-13- VSP
Aziz Xanom

Helsingin Voittaja-tuomarikommentti: Eeva Resko, Suomi

Pohjoismaiden Voittaja-tuomarikommentti: Benny Blidh von Schedvin, Ruotsi

On aina haaste arvostella vinttikoiria, koska omistajat
ovat usein ihmisiä, jotka tietävät, mitä haluavat. Suurin osa,
varsinkin saluki-ihmisistä, ehkä tietää, että olen kasvanut
vinttikoiraporukoissa. Olen aina ajatellut, että se oli hyvä oppi,
koska olen kasvanut samanlaiseksi, tarkaksi. Pitää olla sen verran
kriittinen, että pääsee jonkinlaisiin tuloksiin.
Tämä oli toinen kerta, kun arvostelin salukeja. Sain käsityksen,
ettei laatu ollut aivan niin tasainen, kuin se on joskus ollut. Näin
jopa muutamia matalaraajaisia koiria, joita en salukeissa muista
ennen Suomessa nähneeni. Hämmästyin, kun messukeskuksen
jälkeen Saluki-lehden haastattelupyynnön saatuani katsoin,
mitä tein Lahdessa 2011 ja huomasin, että silloinen PU-1 oli
nyt PU-3 ja silloinen PU-2 oli nyt PU-1. Samoin silloinen PN-2
oli nyt PN-1. Makuni ei siis ole muuttunut. PU-1 ja PU-2 olivat
hyvin samantyyppisiä, PU-3 oli siirtynyt veteraaniluokkaan, ja
ikä alkoi näkyä sen takaosassa. ROP-koira tuli veteraaniluokasta.
Se oli hyvin kaunis narttu, joka näytti seistessä sekä liikkeessä
hyvältä. Sillä oli kauniit ”pehmeät” linjat ja se kantoi itsensä
rodunomaisesti.
Mietin kuitenkin myös, että olenko muuttunut kiltimmäksi vai
oliko kehässä niin hyviä koiria, sillä SA:ta tuli aika paljon.
Katson aina kokonaisuutta. Olen aina lähtenyt siitä, että
kun koira tulee kehään, niin joko tykkään siitä tai en. Koiraa
lähempää tarkastellessa katson tietenkin ensi päätä, sitten
runkoa. Virheetöntä koiraa ei olekaan, mutta virheet eivät saa
olla sellaisia, että katse palaa aina takaisin niihin.
Juniorinarttu, joka sai sertin, oli todella juniori. Se oli vielä
kehitysvaiheessa, mutta se seisoi minusta hyvin jaloillaan, ja
sen raamit olivat kohdillaan. Sen ikäisenä ei tarvitsekaan olla
kolmivuotiaan näköinen. Sertin annoin sille mielelläni.
Joillakin koirilla olisi voinut olla enemmän luustoa. Muutamille
olisin toivonut vahvempaa kuono-osaa ja alaleukaa. Tykkään,
kun koira on balanssissa ja se seisoo hyvin raajoillaan eikä nitku
ja notku joka suuntaan. En halua, että koira kootaan seisomaan,
ja sitten se liikkeessä ”hajoaa”. Katsonkin koiria paljon liikkeessä,
koska siinä ei handleri pääse vaikuttamaan. Kun käyttökoirasta
on kyse, niiden pitää liikkua hyvin. Salukin ei pidä liikkua
kuin afgaanin.

Odotin kovasti tuomarointiani Helsingissä Nordic Winner
-näyttelyssä, johon minulle oli ilmoitettu iso määrä salukeja. Siitä
onkin aika monta vuotta, kun olen rodun viimeksi Suomessa
arvostellut. Minun täytyy valitettavasti todeta, että salukien
taso ei ollut enää erittäin korkea, kuten aikaisemmin, vaikkakin

26 SALUKI

HeJW-13 uros
uros -- Tazillah
Tazillah Darius
Darius (kuvassa)
(kuvassa)
HeJW-13
HeJW-13 narttu
narttu -- Salgrey’s
Salgrey’s Darina
Darina
&& HeJW-13

NordJW-13 narttu - Tazillah Dianna Diora

NordVW-13 uros - El-Ubaid’s Kalimantan VSP
& NordVW-13 narttu - Aziz Xanom ROP

SATU HYVÄRINEN

JOUKO SAVOLAINEN

HeVW-13 uros - Tazillah Latif Farrukh (kuvassa)
& HeVW narttu - Aziz Xanom

JOUKO SAVOLAINEN

JOUKO SAVOLAINEN

NordJW-13 uros
uros -- Tazillah
Tazillah Darius
Darius
NordJW-13

monia miellyttäviä koiria oli ilmoitettu. Kokonaisvaikutelmana
oli rotutyypin suuri vaihtelu, joka tietenkin on rotumääritelmän
mukaista, mutta teki silti arvostelusta vaikeaa. Löysin monta
seistessä erittäin hienoa koiraa, jotka eivät kuitenkaan liikkuneet
hyvin, pitkällä ja vaivattomalla askeleella, joka tekee niistä niin
kauniita. Luonteet olivat erinomaisia.
Mielestäni urokset olivat kaiken kaikkiaan tasalaatuisempia ja
laadukkaampia kuin nartut. Paras uros -kehän kaksi ensimmäistä
koiraa erottuivat hieman muista ja niillä olivat kaikki ne
ominaisuudet, jotka mielestäni tekevät ensiluokkaisen salukin:
hyvin tyypillisiä ja tasapainoisia, vahvoja mutta silti vielä hyvin
elegantteja, melko samanlaisia rotutyypiltään ja tyyppiä, josta
pidän. Molemmat olivat kauniita seistessä ja liikkeessä. Paras
uros oli Rotunsa paras, ja olin hyvin tyytyväinen nähdessäni
sen voittavan ryhmän myöhemmin. Nartut olivat vaikeampia
arvostella, mutta minulla oli joitain erittäin hienoja luokkavoittajia
niiden joukossa. Veteraaninarttu pelasti päiväni tullessaan
kehään, sillä oli juuri kaikki, mitä haluan tältä rodulta: eleganssi,
jolla hyvä massa ja se leijui liikeessään. Narttu oli selvä valinta
Parhaaksi nartuksi ja siitä tuli Vastakkaisen sukupuolen paras.
Lopuksi olin hyvin tyytyväinen kahteen voittajaani, jotka
mielestäni olivat huippulaatuisia salukeja ja hieno pari muistaa.
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Voittaja 2013

C . I. B F I LT BY R O MVA JV-11 R KF V

C. I. B

Uudet valiot

Amdjad Av Min Tera

(Bu s ter av All Sig hthou nds x El-Adini Kybele)
s. 2 9 .9 .2 0 1 0
om. Cis s e Wu ns ch ja Br itta Airenne

W-13 / ROP
Qirmizi Ovation
&
W-13 / VSP
Elamir Bela Dharma

C ACI B:
3 .8 .2 0 1 3 Dru s ins k a i K V D orota Witkows k a
1 6 .1 2 .2 0 1 2 St. Peters bu rg K V Leni Finne
2 4 .1 1 .2 0 1 2 M ins k K V Andrei K is lia kov
3 0 .9 .2 0 1 2 Targ u M u res K V G u nna r N yma nn
2 9 .9 .2 0 1 2 Targ u M u res K V M arja Talv itie
4 .8 .2 0 1 2 Pä r nu K V Frances co Cochetti
2 9 .7 .2 0 1 2 Por i K V G a br iela Veig a
C . I . B F I LV LT R U M VA R K F V

C. I. B

(Shama li Fahl-Al-Filis tini x D yanitos Jaba lon)
s. 2 0 .3 .2 0 0 7
om. Cis s e Wu ns ch ja Br itta Airenne

INGUNN SOLBERG-ERIKSSON

Voittaja-tuomarikommentti:
Sally Stasytis, Australia

VW-13 uros - El-Ubaid’s Kalimantan ROP
& narttu - Aziz Xanom VSP
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C ACI B:
2 .8 .2 0 1 3 Dru s k inink ai K V Joa n Wa ls h
1 5 .1 2 .2 0 1 2 St. Peters bu rg K V D enis Ku zelj
1 7 .7 .2 0 1 1 O u lu K V M ar tha Heine
1 0 .4 .2 0 1 1 Vaa s a K V G er r y H ickey

JW-13 uros - Salgrey’s Dream Khan
C . I. B F I LV EE MVA EE JMVA

C. I. B Mazraé Gangall Nashville Tennessee
(Dahaqin Adabi Atil × Qirmizi Hamimah)
s. 12.01.2011
om. Virpi Mäkelä & Juha Sundell

ROMAN GUNCHENKO

C ACI B:
3 .1 1 .2 0 1 3 Ta r tto K V Eliza beth G onzales
8 .6 .2 0 1 3 R ig a K V M ar ie Peters en
2 8 .1 0 .2 0 1 2 S einä jok i K V M atti Lu os o
2 1 .1 0 .2 0 1 2 Tu r k u K V Chr is tophe Coppel

JW-13 narttu - Tazillah Dianna Diora

C.I.B FI RU BY UA MVA BY UA GRAND MVA EE JW-06 FI K VA-m SMM-09

C. I. B

Kirman Wariman

(K ir man Nargil x K ir ma n Pa r vane)
s. 1 4 .3 .2 0 0 5
om. Heli Per k k iö

SATU HYVÄRINEN

Yleisesti ottaen arvostelemieni koirien laatu oli todella korkea.
Oli suuri ilo arvostella salukeja Voittaja-näyttelyssä 15.12.2013.
Salukit esitettiin hyvässä kunnossa. Muutamat olisivat voineet
olla tiukemmassa kunnossa, sillä pidän atleettisista, eleganteista
koirista, jotka ovat hyvässä lihaskunnossa ja näyttävät siltä, että
ovat valmiita tositoimiin. Koirat esitettiin ilokseni kauniisti.
Jotkut koirat olivat rungoltaan hieman lyhyitä, eikä niiden
pituus näin ollen vastannut niiden korkeutta. Joiltakin puuttui
myös kulmauksia, jotka antavat salukille sen vapaan ja keveän
liikkeen. Olisin myös toivonut muutamille koirille vahvempaa
alaleukaa.
ROP-koira Qirmizi Ovation oli nuori, hieno grizzle koira, joka
leijui kehässä vahvasti mutta keveästi. Se oli arvokkaan oloinen
saluki, jonka elegantti pää ja vahva kaula yhtyivät sulavasti
hyvin asettuneisiin hartioihin. Sillä oli hyvä rinnansyvyys, vahva,
hieman kaareva lanneosa, maltilliset kulmaukset. Se oli hyvässä
lihaskunnossa ja sillä oli silkkinen turkki. Komea, nuori uros,
jonka helposti näkee mielessään ajavan takaa gasellia.
VSP-koira Elamir Bela Dharma oli viehättävä, elegantti black
and tan -narttu, joka liikkui kehässä kevyesti ja arvokkaasti.
Pystyin hyvin kuvittelemaan sen sekä lepäämään tyynyille että
ajamassa takaa riistaa.
PU-2 Aziz Karim taas oli kullanvärinen uros, jolla oli vahva
ylälinja, hyvä rinnansyvyys ja lihaksikas lanne. Se liikkui kehässä
kevyesti hyvällä draivilla. PN-2 oli myös musta, feminiininen
narttu, jolla myös oli vahva ylälinja, laadukas pää ja ilme. Sekin

Dyanitos Oberon

C ACI B:
1 3 .7 .2 0 1 3 O u lu K V Adr iana G r iffa
2 1 .7 .2 0 1 2 Tor nio K V I s t va n Las zlo
1 8 .4 .2 0 1 0 K iev K V Su s anne Ku ratko
2 1 .1 1 .2 0 0 9 M ins k K V Peter Ha rs a nyi
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Uudet valiot

Uudet valiot

C . I . C F I S E K VA- m F I K VA- r SM M -1 0 TS - 1 2 PM -1 3 PMM -13

C.I.C

Sharraque Asvinn

( M ay m o una’s K am aleddi n K ady n x Shadr i B inti)
s. 18.7.2008
o m . Hanna J är vi nen ja Ar to O janp erä
C ACIL :
13.7.2013 Tam p ere K V
28.8.2010 J y väsk y lä K V
2.8.2010 No r b erg K V

F I MVA

FI MVA

(El-Ubaid’s Genesis x Khalils Qudiya L’Amru Scheherazade)
s.1 7 .9 .2 0 1 1
om. Anne Lipponen
SER T:
1 6 .2 .2 0 1 4 Tu u s niemi M a nu el Lou reiro B org es
1 3 .7 .2 0 1 3 O u lu K V Adr iana G r iffa
1 9 .8 .2 0 1 2 Heinola M as s imilliano M a nnu cci

F I SE E E M VA HeJV-12

FI M VA

Aziz Karim

Khalils Abu Shamah

F I E E M VA E E J M VA B A LTJ V- 1 2

F I M VA

( K hiva’s R am i R asil x A z i z D i dar )
s. 19.10.2011
o m . Päi vi Piili- Sink ko nen ja J ar m o Si nk konen

(Daha qin Ada bi Atil x Ru da n R ou ha ni)
s. 3 1 .7 .2 0 1 1
om. Taru Nou s iainen

SER T:

SER T:
1 7 .6 .2 0 1 2 Hels ink i K V Jou ko Leiv is k ä

13.12.2013 Helsink i Eeva Resko
24.8.2013 Ter vakosk i Henrik Härling
11.8.2013 Joensuu Tino Pehar
10.8.2013 Joensuu György Tesics
20.7.2013 Helsink i Olaf K nauber
14.7.2013 Oulu Iuza Beradze
6.7.2013 M ik keli R aisa Savander
25.5.2013 Kuopio George Kostopoulos

18.5.2013 Jämsä Svante Frisk
4.5.2013 Tampere N icholas White
13.4.2013 Vaasa Myrna Shiboleth
2.3.2013 K aarina I ngela Kyrk lund
24.2.2013 Tuusniemi Åke Cronander
10.11.2012 J y väsk ylä Eddie Patterson
27.10.2012 Seinäjok i Matti Luoso
21.7.2012 Mäntsälä Zsuzsanna Petik

Merlin

Koira valioitu i yhdellä kotima is ella s er tifik a atilla,
kos k a oli jo u lkoma inen valio.

F I MVA

FI M VA

Aziz Khalisah

( K hiva’s R am i R asil x A z i z D i dar )
s. 19.10.2011
o m . St ina ja J anet te J alk anen
SER T:
16.11.2013 J y väsk y lä K V M ano la Po ggesi
19.1.2013 Tur k u K V R udi B randt
11.8.2012 Helsink i M ik lo s Levente

Muistathan myös...
Vuosikirja 2013. Vuoden tulokset on koostettu Vuosikirjaksi, joka sisältää niin näyttelyarvostelut kuin maasto- ja ratakoetuloksetkin. Kirja on kooltaan A4 ja toteutetaan kokonaan mustavalkoisena.
Kirjaan voi ostaa mainossivuja. Mainokset tulee toimittaa painovalmiina tiedostoina 16.5.2014 mennessä osoitteeseen
salukilehti@gmail.com. Mainokset ovat mustavalkoisia. Kuvaliitettä ei tänä vuonna ole mukana.

F I LV M VA LV W - 13

FI MVA

El-Ubaid’s Sincerity Isis

( El- U b aid ’s O t hello x El- U b ai d ’s R ahm a Ais a h)
s. 16.09.2011
o m . Annm ar i S ep p ä
SER T:
19.10.2013 Seinäjok i Louis Dehaes
14.9.2013 Por voo Sergio Gual Fournier
1.9.2013 Tampere Monica Blaha
17.8.2013 Kouvola Jetta Tschok k inen
11.8.2013 Joensuu Tino Pehar
10.8.2013 Joensuu Gyorgy Tesics
3.8.2013 I isalmi K V Hans Almgren

6.7.2013 M ik keli R aisa Savander
29.6.2013 Hämeenlinna Soile Bister
22.6.2013 Rovaniemi Theo Leenen
11.5.2013 Hamina Annamaria Tarjan

Vuosikirja tähdätään jakoon erikoisnäyttelyviikonloppuna 7.–8.6.2014. Tilaukset ja maksut 16.5.2014 mennessä osoitteesta
salukitarvikkeet@saluki.fi ja tule noutamaan omasi tarvikemyynnin pisteestä. Vuosikirjan voit myös tilata postitse.
Hinta: Vuosikirja 15 € + postikulut. Mainossivu 25 €/A4.
PS. Tarvikemyyntiin kaivattaisiin erikoisnäyttelyviikonlopuksi iloisia talkoolaisia! Jos kiinnostusta ja aikaa riittää, myös
ympärivuotinen talkoolainen toivotetaan tervetulleeksi. Yhteydenotot osoitteeseen salukitarvikkeet@saluki.fi.
Perinteinen kalenterikilpailu on jälleen käynnissä! Kuvista
kootaan upea kalenteri vuodelle 2015.
Lähetä kilpailukuvasi 15.9.2014 mennessä Raija Lundströmille
osoitteeseen Kuikankatu 1 C 19, 04230 Kerava. Lisätietoja sähköpostitse: raija.lundstrom@kolumbus.fi
Tarkemmat säännöt voit lukea kerhon internet-sivuilta osoitteesta www.saluki.fi.
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Koiran luonne on läsnä ihmisen elämässä joka päivä, ja tekee elämästä koiran kanssa helppoa tai
hankalaa.
Koirien luonteet ovat tänä päivänä hyvin merkittävä keskustelunaihe. Luonteiden perinnöllisyyttä tutkitaan, luonteita
testataan niin pennuilta kuin aikuisiltakin. Saamme nyt luettavaksemme viisi tekstiä luonneteeman ympäriltä, ja aihe jatkuu nettiekstrassakin.
Katriina Tiira (FT) on Helsingin yliopiston ja Folkhälsanin
tutkimuskeskuksen tutkija. Hän kuuluu koiragenetiikan tutkimusryhmään.
Riitta Lehmuspelto on pitkän linjan afgaaniharrastaja sekä
luonnetestituomari, joka on arvioinut ehkä eniten suomalaisten salukien luonnetestejä. Jari Keinänen on hänen luonnetestituomarikollegansa.
Hilkka Nousiainen, kaikkien tuntema salukikasvattaja, on
vahvasti vaikuttanut siihen, että myös salukeja on alkanut käydä luonnetesteissä.
Kirsi ja Mirve Liius ovat salukikasvattajia, jotka kertovat kokemuksiaan pentutestauksesta.
Jirka Vierimaa on eläinten käyttäytymisen ja koulutuksen
asiantuntija, jonka palveluvalikoimaan kuuluu mm. pentutestaus.

Pelkääkö koirasi ilotulitusta tai ukkosta?
Väistääkö koirasi vieraita ihmisiä, tai pelkääkö uusissa tilanteissa?
Professori Hannes Lohen koiragenetiikan tutkimusryhmässä
on meneillään arkuuden ja ääniarkuuden geenitaustan tutkimus, johon voi edelleen osallistua antamalla koirasta verinäytteen tutkimusryhmälle ja täyttämällä Koiran käyttäytymiskyselyn osoitteessa www.koirangeenit.fi. Tarvitsemme
mukaan myös äänivarmoja yli 5v koiria sekä koiria, jotka suhtautuvat erittäin ystävällisesti vieraisiin ihmisiin.
Tutkimusta koskeviin kysymyksiin vastaa tutkija, FT, Katriina
Tiira, katriina.tiira@helsinki.fi.
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Koiran
käyttäytymisen perinnöllisyys?

Salukit
luonnetestissä

Teksti: Katriina Tiira

Teksti: Jari Keinänen ja Riitta Lehmuspelto

K

äyttäytymiseen, kuten moniin muuhunkin ominaisuuteen vaikuttavat kokemukset, ympäristö sekä geeniperimä. Monesti koiran käyttäytyminen
nähdään pelkästään koiran kouluttajan tai omistajan työn tuloksena, niin hyvässä kuin pahassa. Kuitenkin, ominaisuudesta riippuen, saman rodun käyttäytymiseroista arviolta 30–50%
on peräisin yksilöiden geneettisistä eroista ko. ominaisuudessa.
Periytyvyysaste eli heritabiliteetti kertoo siitä, miten helppo piirrettä on jalostaa populaatiossa. Periytyvyysaste vaihtelee 0–1 välillä, ja mitä lähempänä se on arvoa 1, sen suurempi
osuus havaittavista eroista mitattavassa ominaisuudessa johtuu geeneistä. Yli 0.40 olevien periytyvyysasteiden ajatellaan
olevan korkeita, ja yleisesti esim. morfologisille ominaisuuksille saadaan huomattavasti korkeampia periytyvyysasteita kuin
käyttäytymisominaisuuksille. Pieni periytyvyysaste ei taas välttämättä tarkoita sitä etteikö ko. piirre periytyisi, vaan saattaa
johtua siitä, ettei tutkittavassa populaatiossa ole paljoakaan perinnöllistä vaihtelua ominaisuuden suhteen. Tämä tarkoittaa,
että kaikki populaation yksilöt ovat geneettisesti samantyyppisiä ominaisuuden suhteen – tällainen voisi olla vaikkapa labradorinnoutajien sosiaalisuus ihmisiä kohtaan. Periytyvyysaste on
populaatiokohtainen, eli yhdelle rodun populaatiolle laskettua
periytyvyysastetta ei voi suoraan soveltaa toiseen rotuun. Periytyvyysaste antaa kuitenkin viitteitä siitä miten paljon geneettistä
vaihtelua näemme eri ominaisuuksissa.
Eräs voimakkaimmista vanhemmilta jälkeläisille periytyvistä luonneominaisuuksista on pelko. Pelko on eläimellä ominaisuus, jota ilman sen on luonnossa vaikea säilyä hengissä, ja siksi
se on evolutiivisesti tärkeä. Koiraharrastajien keskuudessa ihmisen pelkoa saatetaan kutsua monella eri nimellä, kuten varautuneisuus tai ujous. On kuitenkin tärkeää tunnistaa koiran
perustunne havaitun käyttäytymisen, esimerkiksi ihmisen väistämisen, taustalla.
Pelolle on usein saatu korkeita periytyvyysasteita, esimerkiksi labradorinnoutajalla 0.46 ja 0.58 1,2. Ihmistutkimusta varten
on myös jalostettu erittäin pelokkaita pointterilinjoja, jotka pelkäävät ihmistä erittäin paljon 3,4. Nämä koirat suhtautuvat kui-

tenkin normaalisti muihin koiriin, mikä antaa viitteitä siitä, että
ihmisten ja uusien tilanteiden pelokkuus on erillään sosiaalisesta
kanssakäymisestä lajitovereiden kanssa. Pelko voi kohdistua ihmisiä kohtaan tai uusia tilanteita kohtaan, mutta myös kovia ääniä kohtaan, jolloin puhutaan ääniarkuudesta tai ääniherkkyydestä. Ääniarkuuden syynä voivat olla huonot kokemukset
kuten pelästyminen, mutta myös perinnöllinen ääniarkuus (tai
alttius sille). Perinnöllinen ääniarkuus saatetaan nähdä jo muutaman kuukauden ikäisellä pennulla, mutta yleisimmin se alkaa vasta keskimäärin 2-vuotiaana, mikä monesti saa omistajan
ajattelemaan, että koiran pelko johtuu perimän sijaan huonosta
kokemuksesta. Ääniarkuudelle on saatu myös suhteellisen korkeita periytyvyysasteita (esimerkiksi labradorilla 0.56) 5.
Luonnossa aggressiivisuus on pelon ohella eloonjäämisen
ja kilpailun kannalta välttämätön luonneominaisuus, ja myös sen
tiedetään periytyvän vanhemmilta jälkeläisiltä. Aggressiivisia
ja ei-aggressiivisia hiirilinjoja on jalostettu jo vuosikymmeniä 6
ja kuuluisassa Novosibirskin tarhakettujen jalostuskokeessa aggressiivisuus saatiin häviämään tutkimuspopulaatiosta kolmen
sukupolven intensiivisen valinnan jälkeen 7. Eräs mielenkiintoinen tutkimus aggressiivisuuden periytyvyydestä on tehty kultaisillanoutajilla. Tutkimuksessa saatiin erittäin korkeita
periytyvyysasteita (aggressiivisuus 0.77 ihmisiä kohtaan ja aggressiivisuus 0.81 koiria kohtaan 8). Tämä tutkimus poikkeaa
useimmista käyttäytymistestin tai kokeen perustella mitatuista
ominaisuuksista siinä, että se toteutettiin kyselynä omistajille.
Korkeiden periytyvyysasteiden lisäksi tutkimuksen tulos antaa
viitteitä siitä, että aggressiivisuudella ihmisiä ja koiria kohtaan
näyttäisi olevan oma geneettinen komponenttinsa.
Monet koirien tärkeimmistä luonteenpiirteistä periytyvät voimakkaasti vanhemmilta jälkeläisille. Kasvattajien onkin mietittävä terveyden ohella jalostuskoiriensa luonnetta tarkoin. Onko
tämä se luonneominaisuus, mitä halutaan jatkaa omassa kasvatustyössä on kysymys, jota toivon jokaisen kasvattajan kysyvän
itseltään astutuspäätöstä tehdessään.

1) Goddard ME, Beilharz RG. Genetic and environmental factors affecting the suitability of dogs as guide dogs for the blind. Theoret Appl Gen
1982;62(2),:97-102
2) Goddard ME, Beilharz RG. Genetics of traits which determine the suitability of dogs as guide-dogs for the blind. Appl Anim Ethol 1983;9(3-4):299-315
3) Murphree OD, Dykman RA. Litter patterns in the offspring of nervous and
stable dogs. I: behavioral tests. J Nerv Ment Dis 1965;141:321-332.
4) Murphree OD. Inheritance of human aversion and inactivity in two strains
of the pointer dog. Biol Psychiatry 1973;7:23-29.

5) van der Waaij EH, Wilsson E, Strandberg E. Genetic analysis of results of a
Swedish behavior test on German Shepherd Dogs and Labrador Retrievers. J
Anim Sci 2008;86(11):2853-2861
6) Lagerspetz KMJ, Lagerspetz KYH. Changes in the aggressiveness of mice resulting from selective breeding, learning and social isolation. Scand J
Psychol 1971;12(1):241-248
7) Trut L, Oskina I, Kharlamova A. Animal evolution during domestication:
the domesticated fox as a model. BioEssays 2009; 31:349–360.
8) Liinamo AE, van den Berg L, Leegwater PAJ, et al. Genetic variation in
aggression-related traits in Golden Retriever dogs. Appl Anim Behav Sci
2007;104(1-2):95-106.



”Ajatukset johtavat tekoihin,
teot johtavat tapoihin,
tavat johtavat luonteeseen,
ja luonteemme ratkaisee
ikuisen kohtalomme.”
– EzraTaft Benson

S

aatuani viestin, jossa pyydettiin pohtimaan salukien
luonnetestejä, koin asian niin mielenkiintoiseksi, että
päätin laajentaa toimintaa kutsumalla luonnetestituomari Jari Keinäsen parikseni ehdotetun kaltaiseen testin purkamiseen. Teemme usein yhteistyötä ja ajatuksemme ovat suurelta
osin samankaltaiset, onneksemme eivät kuitenkaan kokonaan.
Jarilla on laaja kokemus erilaisista koirista, sillä hän on Ammattiopisto Lappian koiriin liittyvän koulutuksen pääkouluttaja ja
omistaa koirahoitola Koijarin. Hänellä on laaja näkemys myös
ns. kaikenlaisesta palveluskoiratoiminnasta, sillä hän on kouluttanut muun muassa poliisin työkoiria. Olemme varmasti sopiva
yhdistelmä, sillä minulla on ollut afgaaneja 70-luvulta asti ja on
edelleen. Vaikka minullakin on pk-tausta, koen kuitenkin omakseni koko vinttikoiraryhmän ehkä juuri niiden hienojen koiraominaisuuksien takia.

Luonnetestistä yleensä
Suomen Kennelliiton hyväksymät luonnetestisäännöt astuivat voimaan 1970-luvun lopussa, ja aluksi testi oli muutamien
palveluskoirarotujen kasvattajien käytössä. Vuosikymmenen
vaihtumisen jälkeen testiin osallistuvien rotujen kirjo laajeni,
ja nykyään testi on avoin kaikille puhdasrotuisille koirille, tosin muutamin varauksin. Perustellusti voidaan sanoa, että luonne on koiran tärkeimpiä ominaisuuksia, ellei peräti kaikkein
tärkein. Jos koiralla on hyvät luonneominaisuudet, yhdessä sen
kanssa on hyvä harrastaa, tehdä töitä ja elää arkea. Luonnetestissä saadaan varsin lyhyessä ajassa laaja-alaisesti tietoa koirayksilön käyttäytymisestä eri tilanteissa. Koira ei ajattele, vaan se
reagoi, ja sen maailma on monin tavoin mustavalkoinen. Koira
ei siis ole tyhmä, mutta se on yksinkertainen. Tämä ei ole tarkoitettu koiran vähättelyksi, vaan pikemminkin päinvastoin: meillä
ihmisillä olisi paljon opittavaa koirilta. Koira osaa elää vain tätä
hetkeä, miettimättä eilistä ja murehtimatta huomista. Se ottaa
arjen vastaan sellaisena kuin se eteen tulee.
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T

ilasto vuosina 2003–
2013 luonnetestatuista
(LTE) salukeista

Vuosina 2003–2013 on luonnetestattu (LTE) kaikkiaan 45
salukia. Luonnetestien yhteispisteiden keskiarvo oli 97.3 p.
Koirkein pistemäärä oli 186 p, matalin -86 p. Yksi tulos oli 0.
Kahden kokeen tuloksia ei oltu avattu KoiraNetiin.
Ennen vuotta 2003 salukeille ei ole kirjattu LTE-tuloksia.

Osa-alue: Toimintakyky
Pisteet ja kuvaus

Salukien tulosjakauma

+3 Suuri
+2 Hyvä
+1 Kohtuullinen

17

-1 Pieni

20

-2 Riittämätön

5

-3 Toimintakyvytön

Osa-alue: Terävyys
Pisteet ja kuvaus

Salukien tulosjakauma

+3 Kohtuullinen ilman jäljelle
jäävää hyökkäyshalua

2

+2 Suuri ilman ilman jäljelle
jäävää hyökkäyshalua
+1 Pieni ilman jäljelle jäävää
hyökkäyshalua

40

-1 Pieni jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

-3 Suuri jäljelle jäävin hyökkäyshaluin

Osa-alue: Puolustushalu
Pisteet ja kuvaus

Salukien tulosjakauma

+3 Kohtuullinen, hillitty

4

+2 Suuri, hillitty
+1 Pieni

14

- 1 Haluton

21

-2 Erittäin suuri
-3 Hillitsemätön

Osa-alue: Taisteluhalu
Salukien tulosjakauma

+3 Suuri
+2 Kohtuullinen

11

+1 Erittäin suuri
-1 Pieni

21

-2 Riittämätön

10

-3 Haluton
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Luonnetestin tarkoituksena on tuottaa tietoa muun muassa
koiran omistajille, kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Mielestämme testi palvelee niin palveluskoiria, metsästyskoiria kuin vaikkapa niin sanottuja seurakoiriakin. Rotujärjestöjen tehtävänä
olisi laatia kutakin rotua koskeva ihanneluonnekuva, jotta esimerkiksi koiran omistajalla olisi omaan koiraansa nähden jokin
vertailukohta. Näinhän muutamat rotujärjestöt ovat onneksi jo
tehneet. Valitettavasti testiä pidetään edelleen lähinnä käytössä olevien loppupisteiden vuoksi ”kilpailuna”, jossa koiria verrataan toisiinsa. Loppupisteethän eivät kerro paljoakaan; sen
sijaan testissä esille tulleita luonneominaisuuksia tulisi verrata
toisiinsa. Vääristymää tulee varsinkin, mikäli erirotuisten koirien loppupisteitä rinnastetaan ”sokeasti” toisiinsa. Tämä on ollut
omiaan synnyttämään jos jonkinlaisia epävirallisia ”luonnetestejä”, jotka on räätälöity tietyille roduille sopivammiksi tai vaikkapa vain noudattamaan paremmin testin ”tuomarin” omia
mielihaluja ja ‑tekoja.
Virallinen luonnetesti voi palvella koiraharrastusta hyvin
monella tavalla. Se antaa esimerkiksi koiran omistajalle/ohjaajalle tietoa koiran luonneominaisuuksista. Tätä tietoa hän voi
hyödyntää vaikkapa harrastuksessaan. Samoin se antaa kasvattajalle tietoa pentueen luonteista ja näin avustaa kasvatustyössä.
Se lisää tietoa muun muassa jonkin rodun tai yksilön yhteiskuntakelpoisuudesta tai vaikkapa vain auttaa omistajaa ymmärtämään koiransa jotakin käyttäytymisongelmaa. Hyödyt voivat
olla moninaisia, kunhan testiin suhtaudutaan oikealla tavalla.
Ammattitaitoinen tuomaripari kykenee ottamaan koirasta kaiken irti, ja testaaminen tapahtuu koiraa oikein kuormittamalla,
ei kuitenkaan koskaan ylikuormittamalla. Se on reilua niin koiraa, omistajaa kuin kasvattajaakin kohtaan.

Testillä esiin koiran puutteet ja vahvuudet

-2 Kohtuullinen jäljelle jäävin
hyökkäyshaluin

Pisteet ja kuvaus

Kaikenrotuisille koirille sopiva testi

jatkuu sivulla 36

Kaiken kaikkiaan testissä jokaiselle koiralle tulisi antaa hyvät
mahdollisuudet näyttää omat todelliset kykynsä ja ominaisuutensa testin aikana. Joskus mahdollisuuden antaminen tarkoittaa koiran kovaakin kuormittamista, mutta se on aina koiran
kannalta reilua. Jokaisesta yksilöstä tulisi nähdä puutteet ja tietenkin myös vahvuudet. Testissä tuomarin tulisi luoda koirasta kokonaiskuvan siinä mielessä, miten testattava yksilö sopii tai
sopisi rodun alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ja nykyiseen yhteiskuntaan.
Jokaisen koiran osalta tulisi saada selville myös sen yhteiskuntakelpoisuus eli se, muuttuuko koira hermopaineen alaisena ympäristölleen enemmän tai vähemmän vaaralliseksi ja/tai
epämiellyttäväksi. Koiran ei tarvitse välttämättä pitää ympärillään olevista ihmisistä, mutta sen tulee AINA sietää ihmisiä ja
olla siten luoksepäästävä. Muutoin se ei ole yhteiskuntakelpoinen, ja jos näin on, silloin voisi kansanomaisesti sanoa, että se
ei ole reilu ihmisiä ja ympäristöään kohtaan. Testissä huonotkin
pisteet saanut koira voi olla aito ja rehellinen, ja siinä tapauksessa se on takuulla ansainnut paikkansa yhteiskunnassamme.
Arjessa hyvin toimiva koira selviää aina kohtuullisesti omassa elinympäristössään ja osallistuu omien ominaisuuksiensa
puitteissa arkielämään ja suoriutuu yhdessä laumansa kanssa ilman isoja ongelmia. Se elää tasapainoista koiranelämää. Joskus
testitilanne saattaa yllättää koiran omistajan, kun inhimillistetty ystävä tai perheen lapsi tai lapsien lelu, käyttäytyykin yhtäk-

kiä eläimen tavoin. Osa koirista viihtyy testitilanteessa, kun taas
jotkin niistä kokevat koko testin rasittavaksi. Toimintakykyvaatimukset on voitu minimoida kiltteyden kustannuksella, ja sitten taluttimen yläpäässä olevat aivot ja arvot eivät ohjaakaan
lemmikkiä millään järkevällä tavalla. Tilanne on vähintäänkin
hämmentävä.

Luonnetesti ei ole kilpailu
Luonneominaisuuksista taipumuspainotteisina pidetään hermorakennetta, temperamenttia, toimintakykyä ja luoksepäästävyyttä. Oppimispainotteisia ominaisuuksia ovat terävyys, puolustushalu, taistelunhalu ja kovuus. Testi ei siis ole kilpailu, vaan
arvion ilmaisumuotona ovat numerot +300:sta -300:aan. Pisteitä tärkeämpää on katsoa kaavakkeen sanalliset ilmaisut ja
kuunnella tuomarien yhteenveto tapahtuneesta. Pitäisi miettiä, haluaako, että koira saa täydet pisteet luoksepäästävyydestä vai olisiko aivan hyväksyttävää, että koira on rotumääritelmän mukainen eli hiukan pidättyvä. Luonnetestiin tulevan
koiran ohjaajan, omistajan ja kasvattajan tulisi suhteuttaa testin eri osa-alueet oman rotunsa rotumääritelmään, historiaan
ja nykytilanteeseen.
Luonteiden arvioinnissa nykyiset viralliset testit toimivat aivan hyvin myös salukien arvioinnissa. Omistajan/ohjaajan tulee kuitenkin tuntea testien sisältö ja valita käytettävä testi oman
mielensä mukaan. Voidaan todeta, että testit eroavat esimerkiksi siinä, että luonnetesti tehdään testattavan ominaisuudet huomioiden. MH-testissä kaikki osiot tehdään samanlaisella intensiteetillä.
Testitilanteessa olisi erityisen tärkeää, että ohjaajan käytös ei
millään tavalla häiritsisi koiran toimintaa. Testissä ei ole mitään
jännitettävää, se ei ole kilpailua ja jos ohjaaja taapertaa avoimella mielellä koiran perässä läpi testin, hän voi itsekin huomioida
ja sisäistää koiransa luonnetta. Koira ei muutu testissä, mietittäväksi jää, pitäisikö remmin toisen pään muuttua suhteessa koiraan.

Salukista ja sen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta
Salukin rotumääritelmässä kerrotaan rodun alkuperäiseksi käyttötarkoitukseksi metsästys ja nimenomaan näön avulla
metsästäminen. Luonteeltaan saluki on pidättyväinen vieraita kohtaan, mutta se ei saa olla hermostunut eikä aggressiivinen. Lisäksi se tulisi olla arvokas, älykäs ja itsenäinen. Mikäli salukia käytettäisiin alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, niin
millaisia luonneominaisuuksia se vaatisi ja miten ne näkyisivät
luonnetestissä? Näön avulla metsästäminen vaatii koiran huomiokyvyltä nopeutta. Koiran on pystyttävä havainnoimaan ympäristöään järkevästi ja kyettävä suhteuttamaan toimintansa ärsykkeiden mukaiseksi. Mielestämme temperamentiltaan salukin
pitäisi siis olla vilkas tai kohtuullisen vilkas. Tämä siitä syystä, että vilkkaamman koiran keskittymiskyky yleensä huononee
ja toiminta muuttuu ainakin jossain määrin epäjohdonmukaiseksi ja toisaalta vähemmän vilkas on jo välinpitämättömyyteen
taipuvainen. Tältä osin salukien luonnetestitulokset ovat varsin
hyvät eli suurin osa koirista on tulkittu kohtuullisen vilkkaiksi tai vilkkaiksi [Testitulokset, joihin tekstissä viitataan, ovat luettavissa sivujen 34–36 taulukoissa. Toim. huom.]. Tietyiltä osin tuohon
luonneominaisuuteen kannattaa jalostuksessa kiinnittää huo-

miota, ettei temperamenttia pyritä vähentämään liikaa ja päädytä tilanteeseen jossa salukit muuttuvat välinpitämättömään
suuntaan. Metsästäminen vaatii koiralta halua taistella ja rohkeutta toimia. Taisteluhalun pitäisi luonnetestissä näkyä mielestämme ihannetilanteessa kohtuullisena. Luonnetestin varsinainen taisteluhalun erikoiskoe on ehkä salukille hieman ”vieras”.
Taisteluleikki vieraan ihmisen (tuomarin) kanssa ei ole pidättyväisyyteen taipuvalle rodulle kovinkaan ominainen. Sen sijaan luonnetestin ns. kelkkakokeessa taisteluhalua pitäisi näkyä
jo enemmän. Erikoiskokeenahan kelkkakoe mittaa lähinnä toimintakykyä eli rohkeutta. Metsästävän koiran toimintakyvyn
pitäisi säilyä häiriötekijöistä huolimatta. Samaten luonnetestin
”pimeä huone” ei saisi mielestämme aiheuttaa toimintakyvyttömyyttä salukissa. Tuossa kokeessahan ainoastaan tila on pimeä
ja tietyllä tavoin uhkaava. Tietysti voidaan todeta, että tuomariparin läsnäolo voi aiheuttaa jollekin yksilölle uhkaa, jonka tulisi näkyä luoksepäästävyyttä arvioitaessa. Salukien luonnetestitilastoja tarkastellessamme, sekä toimintakyky, että taisteluhalu
jäävät kokonaisuutena mielestämme hieman alakanttiin. Muut
luonneominaisuudet ovat aika lailla sellaiset kuin metsästävällä
koiralla tulisivatkin olla. Pieni pehmeys (hieman pehmeä) tekee
koirasta helpommin ohjattavan ja hermorakenteenkin puolesta
salukit sopisivat alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa. Puolustushalua ja terävyyttä ei tällä rodulla mielestämme tulisi näkyä
kuin hyvin vähäisessä määrässä, aivan kuten tilastot kertovatkin. Lopputuloksen korkea pistemäärä saattaa muodostua haastavaksi, sillä sellainen saluki vaatii ohjaajakseen tasapainoisen,
lahjakkaan ja laaja-alaisen henkilön. Tämä kannattaisi huomioida luonneprofiilia laatiessa.

Salukin nykyisestä käyttötarkoituksesta
Uskoisimme, että suurin osa salukeista on seurakoirina ja/
tai ns. urheilukoirina. Juoksukilpailut vaativat hyvin samankaltaisia luonneominaisuuksia kuin näön avulla metsästäminenkin.
Eli samalla tavoin kiinnittäisimme enemmän huomiota nimenomaan haluun taistella ja toisaalta kykyyn toimia. Taisteluhaluhan toimii tietyllä tavoin koiran moottorina ja taisteluhaluton koira on kuin akuton auto. Kyydissä voi istua, mutta matka
ei oikein joudu…

Saluki arjessa tänään
Kun tarkastelee luonnetestituloksia 1980-luvulta ja vertaa niitä nykyiseen LTE-tilastoon, tulee mieleen, että niiden välillä on
aivan selvä samankaltaisuus. On huomioitava, että luonnetestipöytäkirja on muuttanut muotoaan vuosien kuluessa muutaman
kerran. Salukiharrastajat ovat kuitenkin kyenneet pitämään rodun luonteeltaan suhteellisen hyvin rotumääritelmää vastaavana. Nykyisessä, jos jonkinlaista tietotulvaa ja koiragurua pursuvassa maailmassa, se on saavutus. Vaihtelevaisuus rodun sisällä
on erittäin normaali verrattuna muihin rotuihin, voidaan jopa
sanoa, että se on pysynyt mukavasti lapasessa. Koirat ovat erilaisia eläinpersoonia ja moneen koiraan vaikuttaa kovin ympäristö ja sen joskus idioottimaiset toiveet ja paineet. Pohdimme, vaikuttaako taistelu- ja toimintahaluun nykyinen suuntaus
niin sanottuun helppoon koiraan, jolle ei oikeastaan sallittaisi mitään normaaleja hiukankaan vauhdikkaampia toiminto-
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Jatkoa sivulta 34
Osa-alue: Hermorakenne
Pisteet ja kuvaus

Salukien tulosjakauma

+3 Tasapainoinen ja varma
+2 Tasapainoinen

3

+1 Hieman rauhaton

37

-1 Vähän hermostunut

2

-2 Hermostunut
-3 Erittäin hermostunut

Osa-alue: Temperamentti
Pisteet ja kuvaus

Salukien tulosjakauma

+3 Vilkas

6

+2 Kohtuullisen vilkas

34

+1 Erittäin vilkas
-1a Häiritsevän vilkas
-1b Hieman välinpitämätön

2

-1c Impulsiivinen
-2 Välinpitämätön
-3 Apaattinen

Osa-alue: Kovuus
Pisteet ja kuvaus

Salukien tulosjakauma

+3 Kohtuullisen kova

3

+2 Kova
+1 Hieman pehmeä

34

-1 Erittäin kova
-2 Pehmeä

5

-3 Erittäin pehmeä

Osa-alue: Luoksepäästävyys
Pisteet ja kuvaus

Salukien tulosjakauma

+3 Hyväntahtoinen, luokse- 20
päästävä, avoin
+2a Luoksepäästävä, aavistuk- 14
sen pidättyväinen
+2b Luoksepäästävä, hieman 7
pidättyväinen
+1 Mielistelevä
-1 Selvästi pidättyväinen

1

-2 Hyökkäävä

ja, ei pentuna eikä aikuisena. Pentuaikana yritetään jo kaikella
tavalla suitsia liikoja toimintoja ja kielletään itse asiassa koiran
lapsuus. Unohdetaan rodun normaalit toiminnot koirakirjojen
vaatimusten vuoksi. Testitilanteessa on ollut havaittavissa, että
haastattelussa ilmennyt ohjaajan luottamus koiraan korreloi selvästi toimintakykyyn.
Joskus tuntuu, että aikuinen saluki on oman kauneutensa
vanki. Koiraa pidetään kuin haurasta taideteosta, varjellaan
tarpeettomasti kaikesta, oikeastaan koko ympäröivästä elämästä. Kuitenkin rodun historia kertoo, että saluki kyllä pärjää. On
selviytynyt ajoista, paikoista ja erilaisista ihmisistä huolimatta
läpi vuosituhanten. Pitkään vinttikoiria omistaneena tiedän, ettei helpompaa rotua ole, jos koira saa viettää oikean lapsuuden.
Aikuisena koirat ovat hyvin helppoja ja toimivat lauman sääntöjen mukaisesti joskus aivan rasittavuuteen asti. Mukavan tuloksen saa, kun sallii pennulle elämään valmentavat toiminnot, ne
tuhmatkin ja tietysti vauhdikkaat kevätjuhlaliikkeet. Kasvamisen ohessa laaditaan lauman toimintamallit, ne iänikuiset kylläei. Aikuinen lauman jäsen tarvitsee ymmärrystä, arvostusta ja
kunnioitusta oman lajinsa edustajana. Tämä toimintatapa luo
mukavaa arkielämää kaikkine erilaisine puuhasteluineen.
Salukien jalostuksen tavoiteohjelma kertoo erityisen hienosti kaiken tarpeellisen. Leikillisesti sanottuna JTO:n pitäisi olla kaikkien harrastajien tai sellaiseksi aikovien pakollista luettavaa. Erityisesti kohta Visio sisältää mielestämme kaiken, mikä
on arvokasta ja tavoiteltavaa rodun kannalta.
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inttikoiralle tyypillinen
luonnetestitulos?

Sivuilla 34–36 on listattu 2000-luvulla
testattujen salukien luonnetestitulosten
jakauma osa-alueittain. Jaottelu vastaa tällä
hetkellä käytössä olevan testikaavakkeen osaalueita. Sivulla 38 on katseltavissa 80-luvulla
käytössä ollut testikaavake, johon on merkitty
silloin testattujen vinttikoirien tyypillisimmät
tulokset. Näitä myös Hilkka Nousiainen purkaa
artikkelissaan

-3 Salakavala

Osa-alue: Laukauspelottomuus
Kuvaus

Salukien tulosjakauma

+++ Laukausvarma

34

++ Laukauskokematon

7

+ Paukkuärtyisä
- Laukausaltis
-- Laukausarka
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1

Sanamuotojen muutokset kaavakkeissa eivät
ole vuosien varrella olleet kovinkaan suuria,
muutos on tapahtunut lähinnä tulkintojen
sisäistämisessä. Seuraava muutos kaavakkeisiin ja
arvosteluohjeisiin on tulossa vuonna 2015.

Kokemuksia
luonnetesteistä

K

aikki kokemukseni luonnetesteistä ovat 1980-luvulta.
Yleinen mielipide vinttikoirapiireissä silloin oli ihan sama kuin nykyisinkin enemmistöllä on. Ei vinttikoiraa
voi viedä palveluskoirakokeeseen, ne ovat niin herkkiä että eivät
kestä sitä. Ja miksi? Se piti selvittää.
Olin noihin aikoihin SVKL:n jalostustoimikunnan puheenjohtaja, ja sen alaisia olivat silloin vielä kaikki muut vinttikoirarodut paitsi irlanninsusikoirat, joilla jo oli oma rotujärjestönsä.
Meitä oli siellä monia ennakkoluulottomia nuorehkoja – vielä silloin – eri rotujen kasvattajia, jotka olimme kiinnostuneita testaamaan koiriamme ja näkemään, mitä nuo pelätyt testit
todellisuudessa ovat. Otin yhteyttä sen ajan tunnetuimpiin testaajiin, Reijo Tuoviseen ja Tapio ”Tipi” Saarikariin, jotka kiinnostuivat heti asiasta. He myös ehdottivat, että järjestetään kokeet epävirallisina, eli samat tuomarit, samat osiot, sama
arvostelu, mutta tulos on epävirallinen. Jotta ne olisivat olleet
virallisia, ne olisi pitänyt anoa Palveluskoiraliitolta kuukausia
etukäteen, julkaista tiedot Koiramme-lehdessä ja myös ottaa
muunrotuisia koiria mukaan. Sitä emme halunneet, halusimme
pyhittää nämä vain vinttikoirille.
Osallistuminen oli tietysti täysin vapaaehtoista, vaikka jo siihen aikaan osattiin kaikista asioista kehittää mahtava riita. Monet vastustivat näitä henkeen ja vereen, vaikka kyse oli täysin
vapaaehtoisesta osallistumisesta. Monet jopa kuvittelivat, että
luonnetestistä tehdään pakollinen kaikille ja olivat tiukasti vastaan – mutta he eivät myöskään tuoneet koiriaan sinne, että olisivat nähneet, mistä todella oli kyse.
Tilaisuudet järjestettiin yleensä Korson rauniokoiraradalla,
jossa ainakin siihen aikaan järjestettiin lähes kaikki luonnetestit.
Kerran se oli niin varattu, että rata rakennettiin Kilon Kaivoskallion juoksuradan viereen, muuten mentiin Korsoon.
Seuraavia vinttikoirarotuja kävi testeissä: afgaani, saluki,
grey, whippet, venäjänvinttikoira, skotlanninhirvikoira, faaraokoira, podenco. Oli erittäin mielenkiintoista seurata niiden reaktioita: kaikissa oli paljon samaa (vinttikoiran psyyke), eri rotujen välillä oli myös isohkoja eroja. Itseäni tietysti kiinnostivat
lähinnä omat rotuni, afgaaninvinttikoira ja saluki.

Tulosten jakautuminen arvostelukohdittain
• Toimintakyky: kaikki testatut vinttikoirat saivat tässä tuloksen +1 (kohtuullinen) tai -1 (pieni).
• Terävyys: kaikki saivat tuloksen +1 (pieni ilman jäljelle
jäävää hyökkäyshalua) tai +3 (kohtuullinen ilman jäljelle
jäävää hyökkäyshalua).
• Puolustushalu: tässä kohdassa oli kolmenalaisia tuloksia:
+1a (pieni, hillitty), +3 (kohtuullinen, hillitty) ja -1b (mitätön).
• Taistelutahto: aika selvä kahtiajako: +2 (kohtuullinen) tai
-1 (pieni).
• Hermorakenne: + 1 (suhteellisen rauhallinen hermostunein pyrkimyksin), jokunen osoittautui viimeisessä osiossa
paukkuaraksi ja sai siksi hylätyn, vaikka oli selvittänyt testin siihen asti ihan kohtuullisesti
• Temperamentti: kolmenlaisia tuloksia: + 3 (vilkas), leikkisät avoimet koirat, + 2 (kohtuullisen vilkas) ja – 1 d (hieman välinpitämätön)

Teksti: Hilkka Nousiainen
• Kovuus: + 1 (hieman pehmeä), - 2 (pehmeä) olivat yleisimmät, - 3 (erittäin pehmeä) oli joillakin liiankin aroilla
koirilla
• Luoksepäästävyys: tässä osiossa hajonta oli kaikkein
suurin. Oli + 3 (hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin), +
1a (erittäin hyväntahtoinen, erittäin luoksepäästävä, avoin;
ei ehkä kaikkein tyypillisin vinttikoiralle?), + 2b (hyväntahtoinen, aavistuksen verran pidättyväinen, ilman hyökkäyspyrkimyksiä; tyypillisin vinttikoiralle?), + 1a on melkein sama (hyväntahtoinen, hieman pidättyväinen) ja lopuksi – 1b
(pidättyväinen) oli parilla, jotka ilmiselvästi olivat arempia
kuin olisi toivottavaa.

Tämä testi ei ole mikään pistekilpailu, joten suoraan ei pisteitä voida verrata toisiinsa. Kuitenkin yleisenä ohjesääntönä
pidettiin, että kaikki alle 50 pistettä saaneet hylättiin, samoin
paukkuarat, joita ei ollut monta. Parin tosi aran koiran kohdalla
testi keskeytettiin jo parin osion jälkeen, koska ne eivät enää pystyneet toimimaan. Korkeimmat pisteet olivat yli 170.
Mitä sitten jäi mieleen eri osioista? Osittainhan koiria arvostellaan testissä koko ajan, mutta jotkin osiot ja koirien reaktiot niihin jäivät erityisesti mieleen. Helpoimmasta päästä olivat
kaikki rämisevät niskaan putoavat systeemit, jotka pelästyttävät
hetkeksi ja saavat tietysti aikaan ensin pakoreaktion joka kuitenkin menee heti ohi, kun räminä loppuu. Itsesuojeluvaistoahan
pitää olla. Tässä ei kenelläkään ollut vaikeuksia. Ensimmäiseksi oli aina ns,. kelkka, kelkassa istuva ihmishahmo joka vääjäämättä eteni kohti koiraa. Kaikki pelästyivät ensin, mutta yleensä salukien seuraava reaktio oli, että kun ei näe kelkkaa niin ei
ole mitään vaaraa. Niinpä ne käänsivät katseensa ihan muualle.
Afgaanit taas yrittivät saada kelkassa aikaan jotakin reaktiota,
ne hyppivät ylös alas, kutsuivat sitä leikkimään, ja kun ei vieläkään mitään tapahtunut, yrittivät esittää omia temppujaan: katso, minä osaan hyppiä näin! Mitäs tästä sanot? Pimeässä huoneessa suurin osa salukeja meni kutsumatta omistajan luo paitsi
meidän Martta, joka haistoi heti viereisessä baarikeittiössä olevat tuomareille tarkoitetut voileivät ja suunnisti suoraan sinne
niitä maistelemaan. Ovelle piti laittaa ylimääräinen vahti. Afgaanit taas halusivat pimeässä huoneessa ensin tutkia onko siellä jotakin muuta mielenkiintoista, koska nurkassa istuva omistaja oli vakiokalustoa. Kun koira sidottiin aitaan, omistaja meni
piiloon ja ”vaarallisen” näköinen mies kepin kanssa tuli vihaisen näköisenä uhkaamaan koiraa, suurin osa katsoi hetken ensin ikään kuin ”mitä ukko siinä hypit” ja sitten käänsi katseensa
muualle. Ei todellakaan tarvetta hyökätä tai puolustaa itseään.
Yksi omista tuonaikaisista salukinartuistani oli aika arka ja
pelkäsi yleensä miehiä, ja minulla meni pupu pöksyyn, kun heti
aluksi piti mennä tutustumaan kahteen lähes 2-metriseen mieheen. Mutta heillä oli tennispallo kädessä, ja kun koirani oli tosi leikkisä, se rupesi heittelemään palloa ja ottamaan koppeja ja
unohti miehet täysin.
Kaiken kaikkiaan kokemus jota voin suositella kaikille, jos on
mahdollisuutta mahtua mukaan johonkin luonnetestitilaisuuteen.
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Kiinnostava
pentutestaus
Teksti: Kirsi ja Mirve Liius
Pennut harjoittelevat elämää varten telmimällä sisarustensa kanssa.

V

uosi sitten innostuimme operantista kouluttamisesta, mikä menetelmänä tuntui varsin toimivalta ja tuotti hyviä tuloksia aran salukin kanssa. Tämä arka saluki
on Salmanazar B-pentueen äiti Saree, joka saatiin avautumaan ja toimimaan varsin mallikkaasti arjen tilanteissa pelkästään kosketuskeppiharjoittelun tuloksena.
Tuolla Trainer’s Choicen kurssilla meille avautui aivan uusi
maailma operanttiin ehdollistamiseen ja tutustuimme sitä käyttäviin lukuisien kouluttajien joukkoon. Kurssilla kuulimme ensimmäistä kertaa Jirka Vierimaasta, jonka oppeja ja neuvoja Mirve muun muassa käytti onnistuneesti apuna italiaanojen
välien selvittelyssä myöhemmin. Idea pentujen testaamisesta
syntyi oikeastaan siis uusien ihmissuhteiden kautta heränneestä mielenkiinnosta: mitä kaikkea voisi tuon ikäisestä pennusta
saada irti?

Uusi tila, uudet ihmiset
Testaustilanteen järjestäminen oli ehkä hankalin tehtävä koko prosessissa. Piti järjestää tila ja testaaja, jotka olisivat täysin uusia ja vieraita pennuille. Apuun riensi hyvä ystävämme,
eläinlääkäri Inka-Mari Anttila, jonka vastaanottotilat saimme käyttöömme. Näitä tiloja oli jo aiemmin käytetty Inkan omien suomenlapinkoirapentujen testaukseen. Inka myös toimi Jirkan testikäsinä, sillä Jirka oli jo pennuille tuttu, koska olimme
aloittaneet näiden kanssa ennen testausta kosketuskeppiharjoittelun ja Jirka oli sitä käynyt pentulaatikon reunalla jo meille ohjaamassa. Suuret kiitokset siis Inkalle avusta tilojen järjestämisessä ja testaamisessa.
Testipäivänä pennut roudattiin isossa boksissa Inkan vastaanotolle, jossa ne päästettiin telmimään odotushuoneeseen,
kun yksi kerrallaan kävi ”vastaanotolla” testissä. Telmiminen
odotustilassa saattoi hieman vinouttaa tuloksia, sillä osa pennuista oli jo niin puhkipoikki väsyneitä omalla testivuorollaan
(varsinkin toisella testikierroksella), että niiden kohdalla testaustulos ei välttämättä ilmentänyt ihan parhaassa vireystilassa
esiin tulevia ominaisuuksia.

Testistä osviittaa koulutettavuuteen
Testitilanteeseen pentu vietiin keskelle huonetta, jossa odotti
sille outo ihminen. Itse jäimme syrjään hiljaa seuraamaan mitä tapahtuu. Testissä katsottiin miten pentu ottaa kontaktia tähän outoon ihmiseen ja lähteekö pentu tekemään juttuja tämän
vieraan ohjaajan kanssa ja miten se reagoi ääniin, leluihin, ruokaan tai jäädessään yksin, kun ohjaaja (outo ihminen) poistuu ja
miten pentu reagoi ohjaajan tullessa takaisin huoneeseen.
Tärkein odotus, testausta seuratessamme, oli miten pennut
suhtautuivat vieraan ihmisen käsittelyyn. Vasta jälkeenpäin, lu-

kiessamme testipalautetta, ymmärsimme, että pentujen tarjoamat käytöksen muutokset olivat niitä testauksessa merkittävimpiä tuloksia. Nämä pennut osoittivat oma-aloitteisesti käytöksen
muutosta uusissa tilanteissa, mikä ennustaa helppoa kouluttamista operantilla menetelmällä.
Testitulokset saatiin sekä pentukohtaisesti että koko pentuetta koskien. Nämä tulokset käytiin läpi jokaisen pennun ostajan
kanssa. Meille ei tullut varsinaisia yllätyksiä testaustuloksissa.
Mielenkiintoisimpia olivat ne pienet erot, joita pentujen välillä havaittiin. Yksi uroksista oli varsin ”täpäkkä”, mikä ennustaa siis metsästysvietin ja aktiivisuuden toimivuutta esimerkiksi
juoksuharrastuksessa. Yksi tytöistä, joka pentulaatikossa ja tutussa paikassa on rohkein ja röyhkein, taas näytti uusissa tilanteissa ensin pysähtyvän miettimään, että ”mikäs tää juttu on?”
Tytön uudet omistajat saivatkin ohjeeksi, että antavat sille aikaa
tutustua uusiin tilanteisiin, mutta tyttöä ei kuitenkaan saisi liikaa helliä tai surkutella näissä tilanteissa, ettei se sitten opi väistämään tai pelkäämään niitä.
Emme suoraan käyttäneet pentutestien tuloksia pennunvalintakriteerinä. Halusimme antaa pennunostajille jonkinlaisen
mahdollisuuden valita oma ”sydänkäpynen”, koska oma valinta usein vahvistaa ihmisen suhdetta pentuun. Esittelimme kuitenkin testitulokset kaikista pennuista ja vaikutelmaksi jäi, että tulokset saattoivat muutamassa tapauksessa vaikuttaa ostajan
omaan pennun valintaan. Lähinnä nämä olivat tilanteita, joissa
ostaja selvästi haki itselleen harrastuskoiraa.

Pentutesti – osa koiran koulutusta
Suosittelemme lämpimästi pentutestausta muillekin kasvattajille. Kokeneet kasvattajat osaavat varmasti tunnistaa pennuista
nämä yksilölliset luonteenpiirteet seuraamalla pentulaatikon tapahtumia, mutta meille testaus oli mielenkiintoinen kokemus ja
avasi silmiä katsomaan uudella tavalla pentuja ja niiden selviytymistä oudossa tilanteessa ja siitä selviytymisessä.
Mielestämme testaus oli siinä määrin jännää, että aiomme
mielenkiinnosta testata tulevatkin pentueet, jos sellaisia vielä
teetetään. Testausta emme ajattele pelkkänä pentutestauksena,
vaan osana operanttia ehdollistamiskoulutusta ja se on asia, jota aiomme jatkossakin harjoittaa jo pikkupentujen kanssa kuten
myös omien aikuisten salukienkin kanssa. Näiden pentujen uudet omistajat saivat pentua hakiessaan mukaansa naksuttimella
varustetun kosketuskepin ja ohjepaketin siitä, miten lähteä jatkamaan naksuttimen käyttöön tottuneen pennun kanssa.
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Käyttäytymisen takana aiemmat kokemukset

Maailma muuttuu,
mutta entä pentutesti?
Teksti: Jirka Vierimaa

JIRKA VIERIMAA

Moni koirankasvattaja järjestää kuusiviikkoiselle pentueelleen pentutestin. Testin tarkoituksena on selvittää
eri yksilöiden sellaisia luonteenpiirteitä, joiden ajatellaan vaikuttavan pennun tulevaan elämään uudessa kodissa. Vanhoilla testirungoilla (mm. Volhard, Campbell
ja Malmskogen) onkin pitkä historia ja niiden avulla
erotellaan vaikkapa työkoirat kotikoirista. Pentutestien käyttötarkoitus on havaita pysyviä ominaisuuksia, joita yhdessä havaittuna kutsutaan koiranpennun
persoonallisuudeksi. Niiden suuntaviivojen avulla on
ajateltu, että oikea koira kohtaa oikean työn tai oikean
omistajan.

K

oska persoonallisuutta pidetään yleisesti hyvin dominoivana ja ennen kaikkea kiinteänä osana elämää, voidaanko tällaisilla testeillä myös harhaanjohtaa pennunostajia? Pysyvätkö vanhat testimenetelmät käsitteineen koiria
koskevan muuttuvan tiedon perässä? Kirjoituksessa esittelen,
mitä merkityksiä pentuajan varhaisilla kokemuksilla ja ihmisten oletuksilla on koiranpennun tulevaan elämään. Sivuan asiaa myös hieman koiran elinkaaren kautta ja ongelmakoirakoulutuksen näkökulmasta.
Pentueen testaa niille ennalta vieras henkilö pennuille
uudessa ympäristössä.
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Pentutestien tarkoituksesta
Vanhat pentutestit perustuvat joko harrastajien kokemuksiin ja havaintoihin ja/tai vanhoihin käsityksiin. Siksi ei periaatteessa ole mitään merkitystä sillä, kuinka kokenut pentutestaaja testin tekee. Testin onnistuminen tai epäonnistuminen onkin
ennemmin kiinni siitä, mitä testillä pyritään selvittämään. Jos
tarkkojen tulosten saamiseen tarvitaan muutakin kuin silmät ja
kädet, puhutaan jo koirakuiskaamisesta – ja sillä taas ei tarvitse olla mitään tekemistä pennun tulevan elämän kanssa. Mikäli pentu pyristelee toistuvasti pois ihmisen sylistä, se koetaan
usein hyvin henkilökohtaisesti ja koira leimataan muun muassa itsenäiseksi ja dominoivaksi. Silloin tulkitaan, ettei se kunnioita ihmistä eikä ota koiralle automaattisesti kuuluvaa alempaa asemaa arvojärjestyksessä. Tällainen pentu joutuu usein
epäasianmukaiseen käsittelyyn läpi elämänsä, koska se ”tiedetään” persoonallisuudeltaan haastavaksi. Toisin sanoen sen aikeet tunnetaan ja jo pentuaikana on ”nähty”, mitä kyseinen yksilö tulee ajattelemaan ja haluamaan läpi elämänsä.

Koiranpennun ulkoisen käyttäytymisen hyväksyminen on
ihmisille usein hyvin haastavaa. Ulkoinen käyttäytyminen on
valintoja, jotka tehdään uudessa tilanteessa aiempien kokemusten perusteella. Sylissä sinnikkäästi pyristelevä pentu saattaa
käyttäytyä siten, koska asialle on jokin järkevä syy. Sylissä oleminen saattaa olla pennulle pakottava tai epämiellyttävä tilanne, josta pyritään pois. Lattialla saattaa olla hyvät leikit meneillään tai ruokailu sattui olemaan kesken. Oli kyse sitten tärkeisiin
tarpeisiin tai voimakkaaseen välttämiseen liittyvästä käyttäytymisestä, se vahvistuu helposti ja nopeasti.
Kun riehuva pentu lasketaan lattialle, sille on opetettu erittäin tehokkaan urheilusuorituksen alkeet: päästä ulos lyhyt ja
voimakas stressilataus, niin saat tavoittelemasi välittömästi.
Muutaman toiston jälkeen pentu jaksaa kokeilla hyvin voimakkaasti ja pitkään ihmisen käsien välttelyä vaikka läpi elämänsä
ja epäsäännöllisesti onnistuen. Ja näistä kokemuksista tulee osa
pennun ns. persoonaa eli kokemusten värittämää yksilöllistä ulkoista käyttäytymistä.
Lopulta ei siis olekaan enää mitään väliä, millainen pentu on
luonteeltaan – sehän on saattanut rimpuilla vältelläkseen epämiellyttävää tilannetta mistä tahansa syystä. Ja mikä tärkeintä,
käyttäytyminen on jatkuvasti muuttuvaa, joustavaa ja opittua.
Tämä ”pysyvä piirre” voidaan helposti häivyttää koiran käyttäytymisestä kokonaan, jos pentu on jo ensimmäisistä kerroista asti totutettu käsittelyyn ja opetettu rentoutumaan ihmisen
syliin.
Käyttäytymisen pitkän aikavälin muutokset voivat olla hankalia ajatella, vaikka kasvattajan työsarka perustuukin monella
tapaa valmiuksien antamiseen. Aiempi esimerkki rimpuilevasta
pennusta saattaakin valottua uudella tavalla, jos sama pentu todetaan nivelrikkoiseksi vuoden iässä. Pentulaatikon ihmistä dominoiva kingi, pyrkyri ja yksinäinen susi, joka on leimattu ongelmakoiraksi jo ensi hetkillään, onkin sairas.
Pennun tarina saa yllättäen aivan uudenlaisen käänteen ja
tarinasta tulee mystisen sijaan arkisen huolestuttava. Tällaista
osatekijää ei yksikään perinteinen pentutesti ota huomioon, ja
eläinlääkärin tutkimuksetkin tehdään vasta paljon pentutestiä
myöhemmin. Testien rakenteita kannattaisi siis muuttaa nykytiedon mukaisesti kokonaisvaltaisemmiksi oppimisen testeiksi.

Hyvä pentutesti kertoo paljon oppimisesta ja
hyvinvoinnista
Varteenotettavan ja asianmukaisen pentutestaamisen tarkoituksena on osoittaa, millainen pentu on ulkoiselta käyttäytymiseltään, valinnoiltaan ja taidoiltaan testihetkellä. Ulkopuolinen
testaaja näkee muutamien testiminuuttien aikana vain sen, mitä
kasvattajan luona asuminen ja hänen toimenpiteensä ovat opettaneet pennuille kuuden viikon aikana. Niistä kokemuksista testin tulisi avoimesti kertoa, sillä pennun käyttäytyminen on hyvin vahvasti mm. emän hyvinvoinnin ja kasvattajan osaamisen
yhteisvaikutusta. Se on nimenomaan oppimisen eli aiempien kokemusten myötä muuttunutta käyttäytymistä.
Hyvä pentutesti on siten samaan aikaan myös oppimisen ja
kouluttamisen testitilanne. Hyvinvoiva ja terve pentu on avoin
tai tottuu nopeasti vieraaseen testaajaan ja tämän kanssa harjoitteluun. Kaikki tapahtuu vapaaehtoisesti ja testitilanteiden
aikana parhaiten voivat eli parhaiten kasvatetut pennut haluavat oppia lisää ihmisen kanssa. Ne kestävät nopeaa ja yllättävää
muutosta leikin ja rauhoittumisen välillä. Niiden kanssa koulutus etenee yhtä nopeasti kuin aikuisenkin. Niiden kanssa pystyy

käyttämään erilaisia palkkioita ja vaihtelemaan niitä lennosta.
Koska oppiminen näkyy vain toistamalla, hyvässä pentutestissä
tilanteet toistetaan vähintään kahdesti ja tarkkaillaan tilanteiden välillä tapahtuneita muutoksia. Toisella kierroksella pentu
juoksee parhaimmillaan nopeasti ja suoraan testaajan luo ja tarjoaa tälle niitä asioita, joita aiemmin harjoiteltiin.
Jokainen koira havaitsee ja seuraa kiinnostuneena liikettä.
Miten se käyttäytymisellään vastaa sellaisiin havaintoihin, on
opittua, ja vain sen me ihmiset voimme nähdä. Se, että liikkuva kohde sattuu testitilanteessa olemaan ihminen, ei liity mitenkään sosiaaliseen dominanssiin, arvoasetelmiin tai johtajuuteen. Kuten ei heitettyyn vinkuleluunkaan reagoiminen liity
sen kummemmin saalisviettiin, juoksi pentu lelun perään tai ei.
Nämä asiat liittyvät hyvin kiinteästi oppimiseen, vaikka kesykoirillakin on metsästyskäyttäytymiseen liittyviä, voimakkaita
käyttäytymistaipumuksia. Täysin ”vietittömäksi” testattu pentu
saattaa olla aikuisena pentueen vahvaleukaisin, nopein ja tarkin
purija. Se on ihan mahdollista, jos joku vain haluaa leikkiä ”vietittömän” pennun kanssa saalis- ja vetoleikkejä.

Lopuksi
Pentutesti on aina kasvattajan käyntikortti. Tästä syystä monet kasvattajat ovat valinneet vanhanaikaisen pentutestin. On
mukavampaa kertoa, että pentue on pentutestattu ilman että
tarvitsee kertoa sen selkeitä tuloksia. Tulokset saattavat joskus
olla vaikeita hyväksyä, jos pentujen käyttäytymisessä voidaan
havaita esimerkiksi jotain kehitettävää kasvatustyön kannalta. Toisaalta, usealle saman kasvattajan pentueelle tehdyt testit
osoittavat, että kasvattajan kädenjälki siirtyy jokaisen pentueen
jokaiselle yksilölle. Nämä asiat näkyvät koiran käyttäytymisessä
myös aikuisena, vaikka koiranomistaja olisikin ensikertalainen
ja tehnyt joitain virheitä – vaikkapa kynsienleikkuussa.
Varhaiset kokemukset vaikuttavat pennun tulevaisuuteen hyvin merkittävästi. Luonteenpiirteiden avulla määritelty pentu
on epätarkasti ja usein jopa harhaanjohtavasti määritelty pentu. Se kantaa pentuajan leimaa mukanaan, mutta vain ihmisten
ajatuksissa ja toimissa koiraa kohtaan. Jokaisen koiranomistajan
tulisi tietää, ettei pennun elämä vain yksinkertaisesti romahda
pienestä vastoinkäymisestä, ellei sen hyvinvointi ole jo valmiiksi veitsenterällä.
Kokemusteni mukaan pennut ovat saaneet erinomaiset valmiudet tulevaan elämään, mikäli kasvattaja toistaa johdonmukaisesti useiden viikkojen ajan yksinkertaisia harjoituksia jokaiselle pennulle. Kasvattajan vain tarvitsee keksiä, mitä haluaa
pennulle opettaa ja kuinka hyvin hän haluaa pennun tuon taidon osaavan. Esimerkiksi rentoutuminen käsittelytilanteisiin
on taito, johon vaikutetaan opettamalla, vaikka sitä usein pidetään vain itsestäänselvyytenä. Lisäksi useamman turvallisen
aikuisen koiran sekä erilaisten ihmisten kohtaaminen pentuaikana muokkaa pennun sosiaalisesta käyttäytymisestä monipuolisen. Tällöin muun muassa dominanssiin liittyvä määrittely
voidaan vain unohtaa, koska pentu on varma ja taitava sosiaalisissa tilanteissa. Ihmisten hermostumista herättävät koirat ovatkin useimmiten vain koiria, jotka eivät osaa.
Tärkeimmäksi kysymykseksi jättäisin kasvattajille: Ottaisitko avoimesti vastaan testin, joka voi antaa rakentavaa kritiikkiä kasvatustyöstäsi? Tärkein kysymykseni pennunostajille: Haluaisitko kuulla avoimesti ja nähdä omin silmin, mitä kasvattaja
on pennuille opettanut ja miten voit harjoittelua jatkaa? Ja tärkein kysymykseni molemmille: Haluatteko tietää, millainen koira edessänne oikeasti on ja mitä sen kanssa kannattaa tehdä?
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Arkiston helmiä
Brianin ystävällisellä luvalla haluan jakaa heidän elämäntarinansa juhlistaakseni heidän saavutuksiaan. Tämän kiehtovan
rotuhistoriikin synnyttänyt tutkimustyö kesti neljätoista vuotta
ja vei Brianin Englantiin, Irlantiin, New Yorkiin ja Los Angelesiin ja vaati laajaa kansainvälistä kirjeenvaihtoa. Olen kuvittanut artikkelini valokuvilla, jotka ovat peräisin Iso-Britannian
Kennel Clubin Lontoon kirjaston hallussa olevasta Sarona-albumista, sekä Hope Watersin tyttären Tessa Abbottin omistamista Burydown-albumeista. Kiitokseni heille kaikille. Arvoisaan kolmikkoon liittyvät henkilökohtaiset tiedot olen hakenut
osoitteesta www.ancestry.com.

Tällä kertaa Arkiston helmiä -sarja vie meidät yli
sadan vuoden taakse aikaan, jolloin saluki oli vielä uusi tuttavuus länsimaissa. Tarinat ja vanhat
valokuvat tutustuttavat meidät rodun esi-isiin
ja varhaisiin englantilaisiin kasvattajiin.
Artikkeli on julkaistu aiemmin Salukibladetissa no. 4/2013.

Frederick ja Gladys Lance – Sarona-salukien alku

Alkuaikojen
englantilaiset
salukikasvattajat

Kunnianarvoisa Florence T. Amherst noin 1880.

Koonnut: Annette Buckley
Kuvat: Sarona Albums (Kennel Cloub), Burydown Albums
(Tessa Abbott) ja Brian Dugganin kirja SALUKI (USA)
Käännös: Micaela Lehtonen

E

nsimmäinen menestyksekäs modernin kasvatuksen salukilinja sai alkunsa marraskuussa 1895, kun kunnianarvoisa Florence Amherst, nähtyään salukeja Niilin
matkallaan samana vuonna, toi Englantiin uroksen La’aman
ja nartun Ayesha, jotka olivat kotoisin ala-Egyptin Al Salihahin alueelta. Seuraavina vuosina hän toi salukeja Syyriasta ja
läntiseltä aavikolta ja ajan myötä hänen kennelnimestään, Amherstiasta, tuli maailmankuulu. Florence kamppaili kuitenkin yksin lähestulkoon kolme vuosikymmentä lisätäkseen näiden koirien suosiota – koirien, joita hän kutsui ’shami’ -nimellä.
Salukien lukumäärä kasvoi Britanniassa vasta 1920-luvun alkupuolella, kun Lähi-idän ja arabikapinan taisteluista palaavat upseerit toivat lemmikkisalukinsa mukanaan kotiin. Eräs sellainen
upseeri oli prikaatikenraali Frederick Lance, joka vaimonsa
Gladysin kanssa palasi Englantiin mukanaan kaksi salukia,
Kelb ja Echo.
Yhtäkkiä salukien suosio nousi sellaisen innon myötä, jollaista Florence Amherst ei ollut onnistunut herättämään sitten ensimmäisen pentueensa. Yhdessä Frederickin ja Gladysin kanssa
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muodostettu kolmikko yhdisti voimansa toivoen, että salukirotu
vihdoin tunnustettaisiin. The Field -lehteen laitettiin ilmoitus,
jossa salukiomistajia pyydettiin Cruftsin yhteydessä 8.2.1923
pidettävään tapaamiseen Royal Agricultural Hallin huoneeseen
nro 1 Lontoon Islingtonissa kello kahdelta iltapäivällä. Kiitettävä määrä salukiomistajia saapui tapaamiseen. Prikaatikenraali
Lance ehdotti diplomaattisesti kunnianarvoisaa Florence Amherstia uutukaisen kerhon puheenjohtajaksi, Lance valittiin varapuheenjohtajaksi ja hänen vaimonsa Gladys kerhon sihteeriksi.
Tämä salukiharrastajakolmikko on kiehtonut minua vuosia,
ja mikäpä olisi parempi ajankohta syventyä heidän elämäänsä
kuin vuosi 2013, jolloin tuli kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun he
onnistuneesti perustivat kerhon kootakseen yhteen samanmielisiä rodun harrastajia. Luin Brian Dugganin kirjan SALUKI – The Desert Hound and the English Travelers Who
Brought It to the West heti sen ilmestyttyä vuonna 2009.
Päätin omaksi ilokseni palata siihen ja valita sen sivuilta näihin
kolmeen, Florenceen, Frederickiin ja Gladysiin, liittyvät kohdat.

Prikaatikenraali Frederick Fitzhugh Lance syntyi Intian
Punjabissa 8. joulukuuta 1873. Hän oli toinen kenraali Sir Frederick E.B. Lancen ja Eling Eliza Lancen neljästä pojasta.
Hän eli ja opiskeli myöhemmin Länsi-Englannissa sijaitsevassa
Taunton St. Maryssa. Vuonna 1881 suoritetussa väestönlaskennassa hänen äitinsä mainitaan ”everstin vaimona ja talouden
päänä” yhdessä kahden kotiapulaisen, 28-vuotiaan Margaretin ja 21-vuotiaan Maryn, sekä 28-vuotiaan keittäjättären,
Carolinen, kanssa. Frederick kävi myöhemmin Berkshiressa sijaitsevan Sandhurstin kuninkaallisen sotakorkeakoulun
upseerikoulutuksen. Hän sai ensimmäisen kommennuksensa
15.1.1895 ja 1.4.1904 London Gazettessa mainittiin, että ”Kuningas on hyväksynyt seuraavat Intian sotavoimien upseerien
Intian hallituksen tekemät ylennykset”, joukossa luutnantti F.F.
Lancen ylennys 19th Lancers-rykmentin kapteeni F.F. Lanceksi.
Frederickin ja Gladys Waterlown häät pidettiin 26.7.1910
Kentin Mallingissa. Gladys syntyi Marleybonessa, Lontoossa
8.7.1886. Hänen vanhempansa olivat Amy Grace Luwyche
ja Sir Philip Hickson Waterlow, joka oli tukkupaperikauppias ja painaja. Perheyhtiöllä oli sopimukset postimerkeistä niin
Britannian kuin kruunun agentuurin kautta, siirtomaiden osalta
kokonaan vuosina 1924–1933, mutta pitkän aikaa pääosin nykyisen Brittiläisen kansainyhteisön osalta. Lancen esikoispoika,
Frederick Henry, kuoli pikkulapsena. Seuraava poika John
Waterlow Fitzhugh syntyi huhtikuussa 1912 ja kolmas, Geoffrey Charles Philip, Stroudissa Kentissä 1913.
Ollesssaan Damaskoksessa 36th Jacob’s Horse -ratsuväkirykmentin tilapäisenä komentajana Lance sai Kaimakamilta
(kuvernööri) pienen grizzle-nartun Baalbekin, joka sai nimensä kaupungin mukaan, sekä syyrialaiselta sheikiltä hyvän, vahvan coursingkoiran (valkea mustin laikuin) – uroksen nimeksi
tuli Seleughi. Baalbek astutettiin Seleughilla ja valtava tricolour pentue syntyi 6.6.1919. Lance oli lomalla pentujen syntymän aikaan ja sai palatessaan tietää, että hänen valitsemansa
urospennut oli hänen poissaollessaan nimetty Kelbiksi ja Torriksi. Kelb on arabiankielinen termi tavalliselle ja siten saastaiselle koiralle, joten ehkäpä jokin Lancen sotilaspalvelijoista oli
valinnut nimen – kukaan beduiini tai arabikulttuuria tunteva ei
olisi nimennyt salukia siten.
Lance määrättiin Saronaan vanhan rykmenttinsä 19th Bengal Lancersin johtoon helmikuussa 1920. Matka Damaskoksesta Saronaan oli yli 130 mailin pituinen ja Lance, eversti kun oli,
sai erityisvapauksia sen suhteen, minkä verran matkatavaroita
hän sai tuoda mukanaan junaan. Sillä välin, kun hänen matkatavaransa ja hevosensa lastattiin erillisiin vaunuihin, Seleughi,
Kelb, Torr, Baalbek ja sen vieroittamattomat pennut matkustivat Lancen kanssa henkilöosastossa!

Seleughi, Ch Sarona Kelbin isä, metsästämässä Esdraelonin tasangolla Syyriassa.

Nuori Ch Sarona Kelb, synt. 6.6.1919)

Prikaatikenraali Frederick Lance Sarona Kelb x Nurnisha-pentujen kanssa, toinen
pentue, synt. elokuussa 1922. Vasemmalta oikealle: Nada, Najib, Najif, Nasib,
Narid, Nimi, Nasrari.
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Monet sotilaat pitivät koiria aavikolla kuumuudesta ja kärpäsistä huolimatta, sekä seuraksi että aristokraattiseen harrastamiseen: metsästyssalukit olivat suosittuja Lähi-idässä palvelevien sotilaiden parissa, ja yhdessä ratsastusurheilun kanssa ne
olivat miltei pakollisia upseereilla. Kuten Lancen vanha metsästysseura, Peshawar Vale, monet sodan aikana muodostuneet
koira-ajueet jatkoivat toimintaansa myöhemmin, usein siten, että vinttikoirat vaihdettiin Englannista tuotuihin kettukoiriin.
Lancen sotaväki- ja metsästystaustan vuoksi hän etsi samoja piirteitä koirista kuin mitä arvosti hevosissa – vahvaa kaulaa,
selkää ja raajoja, nopeutta, kestävyyttä, ketteryyttä ja älyä, mikä sai hänet valitsemaan isompia koiria, joita myöhemmin kutsuttiin syyrialaiseksi tyypiksi. Kelb oli melko kookas ja se oli lihaksikas, nopea ja voimakas ja sillä oli syvä rintakehä – kaikki
ominaisuuksia, joita Lance piti tärkeinä gasellinmetsästyksessä.
Florence Amherst puolestaan oli aina ollut pienemmän, kevyen
ja kullanvärisen mesopotamialaistyyppisen salukin kannattaja.
1920-luvulla upseerien vaimot ja perheet liittyivät heihin ulkomaille ja Gladys Lance saapui Saronaan asumaan miellyttävien, siistien bungalowien ja runsaiden vehreiden puutarhojen
keskelle, missä totutut sosiaaliset kanssakäymiset kukoistivat.
Gladys ei kirjoituksissaan mainitse poikiaan Johnia eikä Geoffreyta, joten oletettavasti he jäivät Kentiin Gladysin perheen
luo. Sarona oli kuitenkin idyllinen asemapaikka Lanceille, keskellä hyviä metsästysmaastoja.
Gladysin vanttera olemus, kirjatoukan ulkonäkö ja pyöreät
silmälasit kätkivät taakseen seikkailullisen mielenlaadun, sillä
hän oli heti kuin kotonaan hankalilla metsästysretkillä miehensä ja tämän salukien kanssa. Kun Kelb ja Torr olivat vuoden
ikäisiä, kyllin vanhoja metsästämään, Lance ja Gladys tekivät
metsästysretkiä kauas Saronasta pieneen Jeninin kaupunkiin,
Jordanjoen länsipuolelle. Koska sakaalit olivat sitkeää ja häijyä
riistaa, Lance puki salukeille piikkipannat suojaamaan niiden
kurkkuja.

Sarona Kelb saapuu Englantiin
Tammikuussa 1921, oltuaan sotaväessä ulkomailla kuuden
vuoden ajan, 19. rykmentin hevoset annettiin 31st Lancers -rykmentille ja everstiluutnantti Lance päätti siirtyä eläkkeelle –
hän oli ollut ratsuväessä 25 vuotta. Lance järjesti matkat Englantiin itselleen ja Gladysille, ja astuessaan höyrylaivaan Port
Saidissa hän jätti aktiivipalveluksen taakseen. Everstiluutnantti
Lance maksoi matkat ja karanteenin Englantiin kolmelle lempikoiralleen, Kelbille, Echolle ja terrierilleen Whiskeylle, aikomuksenaan kokeilla, miten hänen metsästyssalukinsa pärjäisivät englantilaisille jäniksille. Niin kuuluisa Sarona Kelb saapui
Englantiin ja muodostui kiistatta länsimaisen salukikannan tärkeimmäksi jalostusurokseksi. Lance maksoi myös matkan arabitammalleen Mejamiehille, joka sattumoisin oli kantavana.
Tamma ei joutunut eristykseen, sillä karanteenisäännökset eivät
koskeneet hevosia, vaikka ne olivat yhtä lailla rabiestartuntavaarassa kuin koirat.
Lancet palasivat Wentfield Cottageen, joka oli miellyttävällä paikalla Kentistä pohjoiseen, rinteessä sijaitsevan Wrothamin
kylän (asukasluku alle 2000) yläpuolella. Mejamieh sai hyvän
laitumen ja Lance alkoi rakentaa asuintiloja salukeille. Puu- ja
verkkoaita ympäröi suurta aitausta ja yksi vetoisista ulkorakennuksista remontoitiin kenneltilaksi. Jokaisella koiralla oli oma
petinsä suuressa viinilaatikossa matalalla penkillä, kylmän lattian yläpuolella. Gladys päällystytti hygieniasyistä viinilaatikot
kreosootilla ja jokaiseen niistä laitettiin runsaasti heinää peh-
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mikkeiksi. Koiranomistajat käyttivät yleisesti öljylämmittimiä
tai lamppuja lämmitykseksi ja varotoimista huolimatta kennelpalot olivat suhteellisen tavallisia.
Kesäkuussa 1921 Lancen koirat pääsivät karanteenista, saivat terveen paperit ja muuttivat asumaan Wentfieldiin. Kolme
kuukautta myöhemmin Kelbin nuorempi täyssisar Echo (Sarona Sarona) astutettiin Kelbillä ja ensimmäinen Englannissa syntynyt Sarona-pentue näki päivänvalon 26. tammikuuta
1922. Pentueessa oli sekä tricoloureita että mustavalkoisia particoloureita. Lancet pitivät kolme pentua nimiltään Sheriff,
Shawa ja Maluki. Heillä oli kaksi kenneltyttöä ja renki, jotka
auttoivat koirien kanssa, mutta joka aamu Lance pukeutui päivävaatteisiinsa – hattuun, tweedtakkiin, liiviin, polvihousuihin,
polvisukkiin ja saappaisiin – ja vei ison ruokakipon ulos pentuaitaukseen. Tuosta pentueesta Lancet myivät Abdin neiti Sybill Kerrisonille ( joka myöhemmin otti kennelnimen Iraq)
Oxfordshiren Shipton-upon-Wychwoodiin ja Shahinin Kentin Swanley Villageen (8 mailin päähän Lanceista) rva Evelyn
Crouchille, joka oli tunnettu villakoirakasvattaja kennelnimellä Orchard. Mustavalkoisesta particolour-nartusta Orchard
Shahinista tuli myöhemmin rodun ensimmäinen muotovalio.

Ch Orchard Shahin – ensimmäinen salukimuotovalio. Kasv. prikaatikenraali F.
Lance, om. rva L.W. Crouch.

Faaraon haudasta kohti tunnettuutta
Frederick ja Gladys aloittivat systemaattisen kampanjan saadaksen rodun tunnustetuksi. Jäsenyydet Kennel Clubissa ja Ladies Kennel Associationissa ja niiden mukana tulevat kontaktit
olivat tärkeitä, oikein ajoitettuja askeleita rodun lobbauksessa.
Florence etsi mahdollisuuksia saada rotu suuren yleisön tietoisuuteen ja löysikin tilaisuuden lahjoittaa salukin yhdelle kuninkaallisen perheen jäseneistä. Yksi Lancien pennuista, Maluki
(mustavalkoinen particolour), oli häälahja prinsessa Marylle,
joka oli Kuningas Yrjö V:n ja Kuningatar Maryn ainoa tytär ja meni naimisiin Harewoodin 6. jaarlin kanssa helmikuussa
1922. Molemmat olivat innokkaita metsästäjiä ja Maluki osoittautui erittäin hyväksi jäniksenmetsästäjäksi. Coursingista tuli
Lancien harrastus.
On mielenkiintoista todeta, että 1921 Englannissa oli vain
noin tusina salukia; paria lukuunottamatta kaikki kuuluivat Florencelle ja loput Lanceille. Florence päätti etsiä muita salukiomistajia Englannista. Kenties hän sai kimmokkeen siihen kun
Kelb ja Echo rekisteröitiin ”persialaisina vinttikoirina” huhtikuun Kennel Gazettessa, sekä toisesta tuontinartusta, majuri Bayne-Jardinen omistamasta Hamasta, joka sai nimensä Damaskoksesta pohjoiseen sijaitsevasta Haman kaupungista.
Heti seuraavana vuonna, 1922, nähtiin viisi uutta omistajaa,
ja rodun pitkään kaivattu suosio sai alkunsa. Tiedostaen, että
jos kennel Saronasta haluttiin tulevan jotain, uutta verta tarvittiin. Niinpä Lancet suhtautuivat hyväksyvästi Haman linjoihin,
tulihan se karkeasti ottaen samalta alueelta kuin Kelbin vanhemmat. Ulkosiitosmahdollisuuden tärkeyden lisäksi heillä oli
toinenkin yhtä tärkeä, jollei tärkeämpikin syy nartun hankkimiselle, sillä Echo oli kadonnut Wentfieldistä eikä koskaan löytynyt. He ostivat yhden Haman pennuista, punaisen nartun nimeltä Nurnisha, joka myöhemmin astutettiin Kelbillä. Niin
toinen Sarona-pentue syntyi 29.8.1922. Yhdistelmä uusittiin
vuotta myöhemmin, ja jotkut pennuista myytiin ulkomaille.
The Field julkaisi myönteisen jutun marraskuussa 1922 Tattersallsissa järjestetyn LKA:n näyttelyn tuomaroinnista, mukaanlukien huomiota herättävän maininnan salukeista. Gladys
voitti uros- ja narttuluokat Kelbin ja Nurnishan kanssa. Rotu
alkoi tulla suuren yleisön tietoisuuteen ja lehdistön lisääntyneen

Hama of Homs, synt. 1919, Sarona Nurnishan emä, om. majuri Christian
Bayne-Jardine DSO . MC. Tuotu Syyriasta ja rekisteröity Kennel Clubissa 1921.
Huomatkaa typistetyt korvat, arabien perinteinen tapa, jonka uskotaan estävän
korvien repeytymisen tappeluissa sakaalien, kettujen ja susien kanssa. Englanti
kielsi korvien typistämisen 1895, joten Hama ei voinut osallistua näyttelyihin.

Rouva Evelyn Crouch kolmannen Sarona-pentueen kanssa, jonka isä oli Ch Sarona Kelb. Synt. 31.10.1923. Vasemmalta oikealle: Dhole, Habshi, Durra ja Hafez.
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Ch Zobeid ja Farhan, om. kunnianarvoisa Florence Amherst.

Pentue synt. 3.2.1925 yhdistelmästä Ebni-el-Nablous x Durra. Vasemmalta
oikealle: Delim, Dervish, Durrani ja Dilcusha.

huomion myötä Lancet alkoivat pitää suurta leikekirjaa artikkeleista ja raporteista eri julkaisuissa. 30. marraskuuta 1922 britit
lukivat The Timesin ensimmäisen yksityiskohtaisen artikkelin
”Tutankhamonin haudasta – egyptiläisestä löydöstä”, ja artikkelit aiheesta lisääntyivät lisääntymistään tilanteen selkiytyessä.
”Tutmania” tartutti maailman. Howard Carterin satumainen löytö oli ketjureaktion katalysaattori, sillä kiinnostus salukeihin kasvoi äkkiä. Monet salukinominstajat odottivat tietoa
siitä, oliko vastalöydetyn haudan reliikkien joukossa mitään salukeihin viittaavaa ja kuinka ollakaan, salukit olivat hyvin edustettuina hautalöydöksissä. Carter itse kommentoi nuoren kuninkaan koirien kuvauksia: ”Hänen seleughikoiransa ovat erityisen
edustettuina kuvissa, mikä tuntuu osoittavan erityistä kiintymystä metsästykseen ja ulkoiluun.”
Mainninan arvoista on, että Florence Amherstin isä, lordi
William Amherst, oli aiemmin ollut Carterin tukija, ja hänellä oli oma kokoelmansa tärkeistä egyptiläisistä löydöistä perheensä tiluksilla Didlington Parkissa, Norfolkin Swaffamissa.
Itse asiassa lordi William ja lady Margaret Amherst (omaa
sukua Mitford) herättivät perheystävä Howard Carterin kiinnostuksen egyptiläisiin reliikkeihin hänen vieraillessaan useasti
heidän luonaan. Vuonna 1891, 17 vuoden iässä ja lady Amherstin rohkaisemana, Carter matkusti Aleksandriaan, Egyptiin,
työskennelläkseen jäljentäjänä hautakaivauksilla Beni Hasanissa egyptologi Percy Newberryn alaisuudessa. Myöhemmin
hän opiskeli William Flinders Petrien kanssa, joka oli yksi
aikansa tunnetuimmista kenttäarkeologeista – ja loppu on historiaa!
Kuten kuvitella saattaa, Florence eli hyvin etuoikeutettua
elämää; hän saattoi nauttia matkustelusta ja harrastuksista huolehtimatta kustannuksista – vuoden 1891 väestönlaskun mukaan hän 31-vuotiaana asui kartanossa perheensä (hän oli yksi
seitsemästä tyttärestä) ja 22-päisen palveluskunnan kanssa, joihin lukeutui tilanhoitaja, kodinhoitaja, hovimestari, 3 palvelijatarta, 4 keittäjää, 4 miespuolista palvelijaa, 2 renkiä, 5 kotiapulaista ja ovimies! 7000 eekkerin tilukset työllistivät 300 ihmistä,
joista William huolehti rakentamalla 160 mökkiä heidän asunnoikseen. Surullista kyllä, lordi Amherst oli pakotettu myymään
elämänsä aikana kartuttamaansa harvinaisten kirjojen ja antiikkiesineiden kokoelman vuonna 1906, kun perheen suureksi
epäonneksi selvisi, että heidän edesmennyt asianajajansa oli, rahastoihin sijoitettujen rahojen lisäksi, kavaltanut neljännesmiljoona puntaa kustantaakseen omat osakekeinottelunsa. Lordi
Amherstin kallisarvoiset kokoelmat, mukaanlukien koko hänen
upea kirjastonsa, myytiin yksityisesti ja Sothebyn ja Christien
huutokaupoissa kolmen vuoden aikana, 1906–1909. Uskotaan,
että Williamin äkillinen kuolema tammikuussa 1909, 73 vuoden
iässä hyvin lyhyen sairastamisen jälkeen, tuli osittain näiden Didlington Hallin myyntien ja huutokauppojen nopeuttamana.

of the Most Excellent Order of the British Empire]. Mukana oli
neljä muuta miestä: majuri Bayne-Jardine, Robert Leighton, herra L. Crouch ja eräs luutnantti A.R. Spurgin initialaisesta rykmentistä the 12th Pioneers. Gladys Lance, Gertrude
Desborough ja Evelyn Crouch edustivat Ladies Kennel Associationia. Kokouksessa käsitellyt asiat on jo raportoitu maaliskuun Salukibladetissa, joten en toista niitä tässä. Vuonna 1923
Lance myös ylennettiin prikaatikenraaliksi, ja hän sai oikeuden
pitää kenraalin arvomerkkiä, jossa on ristikkäin asetetut miekka ja pamppu.
Vaikka rodun koko oli näennäisesti määritelty rotumääritelmässä, kysymys kahden tyypin, syyrialaisen ja mesopotamialaisen, oikeasta koosta nosti jälleen päätään. Keskusteltiin siitä, pitäisikö näitä kahta tyyppiä sekoittaa jalostuksessa ja jos
niin tehtäisiin, olisiko tuloksena keskikokoinen koira, jossa oli
kummankin tyypin piirteitä. Tietoisena Englannin geenipoolin uuden veren tarpeesta Florence osti kaksi nuorta ”mesopotamialaisen” tyypin salukia kerhonjäseneltä, rva C.A. Vereker-Crowleylta, jonka pentue syntyi 9.2.1923. Florence osti
pentueesta kaksi veljestä nimeltään Zobeid ja Farhan, ja ne
olivat hyvin lupaavia; molemmat rekisteröitiin hänen nimiinsä, toinen helmikuussa, toinen heinäkuussa 1924. Zobeid oli hellä, komea, syvän kullanvärinen koira ja Florence oli hyvin kiintynyt siihen ja sen vaaleampaan veljeen. Veljekset olivat ainoat
mesopotamialaiset , jotka voittivat kehissä alkuvuosina. Zobeidista tulikin kolmas muotovaliosaluki ja Florencen ainoa muotovalio.
Ensimmäinen rodun virallisen tunnustamisen jälkeinen
näyttely oli huhtikuussa 1923, järjestäjänä Kensington Canine Society, ja lokakuussa pidetty Kennel Clubin näyttely oli en-

Ylhäällä: ”Valmistautumassa ajoon” - neiti Kerrisonin Razalai ja Sarona Korosan.

Alhaalla: Saluki Coursing Clubin tapaaminen Cleve Farmilla, 1933. Gladys Lance
juttelee satulassa istuvan rva Cleven kanssa, mukanaan Gulab, Gulshere, Sirdar
ja Muzbat.

Ensimmäinen salukikerho, ensimmäiset näyttelyt, ensimmäinen muotovalio

Ch Orchard Shahin, om. rva L.W. Crouch.
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Kiinnostus rotuun kasvoi lukuisten eri sanoma- ja aikakauslehdissä julkaistujen artikkeleiden myötä, ja Florence ja Lancet
pitivät huolta siitä, että yleisö oli tietoinen heidän ponnisteluistaan perustaa ”Seleughikerho”; kuten aiemmin mainittiin,
tätä varten pidettiin kokous Cruftsin yhteydessä 8.2.1923. 14
ihmistä osallistui tuohon syrjässä ihmisjoukkojen melusta pidettyyn tapaamiseen – Florence toi siskonsa Margaret Amherstin ja prikaatikenraali Lance puolestaan vanhemman veljensä, kapteeni Henry W. Lancen, O.B.E. [toim.huom. Officer
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simmäinen, jossa sertejä jaettiin. Salukien tuomari oli arvostettu auktoriteetti, kirjailija ja tuomari Robert Leighton. Hänellä
oli suuret, roikkuvat viikset, viirusilmät, huomiota herättävät
poskipäät ja korvat, ja hänen läsnäolonsa hallitsi kehää. Osallistuja oli mukavasti eikä kenellekään ei tullut yllätyksenä, että
Leighton valitsi Sarona Kelbin; hän kehui urosta vuolaasti ja piti sitä virheettömänä. Hän painotti erityisesti hyväksyen sen väriä ja kokoa ja kehui prikaatikenraalin taidokasta esittämistä,
kehottaen muita handlereita ottamaan opiksi omaksi hyödykseen. Leighton oli myös vaikuttunut Orchard Shahinista, Kelbin ja Echoen ensimmäisen pentueen mustavalkopartista. Kelb
ja Shahin saivat rodun ensimmäiset sertit, ja vuoden loppuun
mennessä Shahinista tuli rodun ensimmäinen muotovalio.
Kesäkuuhun 1923 mennessä kerhotapaamisessa LKA:n Regent Streetin toimistossa raportoitiin, että Englannissa oli nyt
noin 18 salukiomistajaa, 60 koiraa ja 9 tuontia karanteenissa.
Oli päästy pitkälle vuoden 1921 tilanteesta, jolloin omistajia oli
2 ja koiria 12. SGHC:n jäsenet ponnistelivat saadakseen aikaan
uuden aallon salukien alkuperäistuonteja. Näihin aikoihin Lancet toivat kaksi parivuotiasta salukia jalostusmateriaalinsa kehittämiseksi. Sarona Kataf, punainen uros jolla oli valkoiset
sukat ja kaula, oli Daoud Bey Daghestanilta, tunnetulta irakilaiselta hevosten ja koirien kasvattajalta. Heidän toinen tuontinsa sinä vuonna oli kullanvärinen narttu Arona Reshan,
Reza Gholi Khanilta, Pushti-Kuhin Valista Irakin persialaiselta rajalta. Hän oli tunnetusti urheilullinen ja piti erittäin arvostettua kenneliä.
Vuonna 1924 rodun suosio lähti jyrkkään nousuun – siinä
missä edellisenä vuotena rekisteröitiin 10 salukia, tänä vuonna
niitä rekisteröitiin 81. Kyseisenä vuonna Cruftsiin osallistui suuri määrä eri rotuisia koiria: 40 000 osallistujaa, yli kaksi kertaa enemmän kuin 1911–1913. Kiinnostus salukiin kasvoi myös
kansainvälisesti, ja 1924 Lancet lähettivät pentuja huhtikuisesta
pentueesta Amerikkaan, Saksaan, Ranskaan ja Ruotsiin.

Florence Amherst rekisteröi kennelnimensä Amherstia
Toinen merkittävä jalostuspari vapautui karanteenista ja rekisteröitiin heinäkuussa 1924. Binte El Nablous ja Ebni El
Nablous kuuluivat neiti Joan Mitchellille, joka jäi eläkkeelle työskenneltyään useita vuosia sairaanhoitajana Egyptissä ja
Nablusissa, Palestiinassa. Neiti Mitchell toi salukinsa Englantiin Wendoveriin, joka sijaitsi Chiltern Hillsin juurella. Nablous-salukit muodostaisivat merkittävän lisän Englannin geenipooliin ja Florence Amherstista ja Joanista tuli hyvät ystävät.
Gladys Lance ja Joan yhdistivät Sarona- ja Nablous-linjoja. Florence antoi käyttää Amherstia-uroksiaan molemmissa kenneleissä, mutta pitääkseen oman kantansa puhtaana Florence ei
koskaan käyttänyt heidän uroksiaan Amherstia-nartuilleen.
Vuoden 1924 lopulla tai 1925 alussa Florence vuokrasi pienen asunnon Knightbridgestä, Lontoosta, jotta hän saattoi helpommin osallistua Lontoon koiranäyttelyihin ja kerhon tilsaisuuksiin. Hän emännöi asunnollaan kerhotapaamisia ja tarjosi
aina vierailleen virvokkeita ja savukkeita. Kirjeitä ulkomaisilta
salukiomistajilta luettiin ja niistä ja rotuun liittyvistä kuva- ja lisätietopyynnöistä keskusteltiin. Osa Florencen salukeista oli yhä
Fouldenissa, mutta ensimmäistä kertaa kaikki hänen salukinsa eivät asuneet hänen kanssaan. Zobeid ja Farhan asuivat nyt
eläinkirurgin, kapteeni Widdenin, kanssa – hänellä oli karanteenikenneli Notting Hillissä. Tämä järjestely oli hyvin kätevä Florencelle, sillä kapteeni Widden toi koirat kehänlaidalle ja
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esittikin ne usein Florencen puolesta. Kapteeni sai myös tehdä
jalostusjärjestelyjä uroksille, kunhan 10 guinean (10 puntaa ja
10 shillinkiä) astutusmaksu maksettiin. Koska Florence oli niin
pitkään ollut ainoa salukeja rekisteröivä henkilö, hän ei nähnyt
tarvetta kennelnimelle, ja vasta syyskuussa 1925 hän teki kuten
muut salukikasvattajat ja rekisteröi nyt kuuluisan kennelnimensä, Amherstia. Hänen omistautumisensa rodulle saattoi käydä
hänen sukulaistensa ( jotka muistelivat häntä lämmöllä eksentrikkona) hermoille, koska vieraillessaan hänellä oli aina mukanaan koira tai kaksi, eivätkä ne aina olleet hyvinkäyttäytyviä
vieraita.

Rodunomaiset käyttökokeet alkavat
Lancien koti oli suosittu salukiharrastajien ja arabistien vierailupaikka. Vuonna 1925 Vivian Bonander Ruotsista vieraili heidän luonaan (hän oli tuonut kaksi Saronaa kotimaahansa
vuotta aiemmin) ja kertoi sikäläisistä salukiharrastuksista, jotka,
koska coursing oli laitonta Ruotsissa, rajoittuivat näyttelyihin,
tottelevaisuuskoulutukseen ja agilityyn. Maaliskuussa 1928 elokuva neljästä salukista kulkusin koristelluissa valjaissa vetämässä neiti Bonanderia reessä oli suuri hitti Tukholman elokuvateatterissa. Toinen huomattava vieras 1925 oli sheikki Hamad
bin ’Isa a Khalifa, Bahrainin hallitsija, joka toi mukanaan
vaimonsa, poikansa, veljensä ja kälynsä heidän ensimmäisellä
Englannin matkallaan. Sheikki Hamad oli tunnettu Lähi-idässä intohimoisena metsästäjänä ja laadukkaiden salukien kasvattajana; häntä kiinnostivat Lancien hevoset ja salukit. Kotona
Hamadin lempinarttu, Hosha, seurasi häntä päivittäin hänen
palatsin toimistoonsa ja aterian päätteeksi sille syötettiin herkkupaloja kädestä pitäen! Hän uskoi vaaleitten salukien kestävän
kesän kuumuutta paremmin kuin mustien.
Halu säilyttää rodun alkuperäinen käyttötarkoitus sai useat
kerhon jäsenet perustamaan coursingjaoston vuonna 1925.
Tarkotuksena oli nimenomaan salukien funktionaalisuuden todentaminen, joten ajot järjestettiin hyvin pitkälti samoin kuin
silloiset greyhoundajot, mutta ilman vedonlyöntiä. Koirat ja
omistajat (jotkut heistä ratsain) kävelivät systemaattisesti myötämielisen maanomistajan peltomailla jäniksiä etsien. Kun terve
saaliseläin lähti liikkeelle, ammattimainen lähettäjä päästi irti
kaksi koiraa kerrallaan. Ratsailla oleva tuomari laukkasi koirien
perään. Voittaja oli koira, joka tuomarin näkemyksen mukaan
oli kunnoustautunut parhaiten eri osa-alueilla, joita olivat nopeus, ketteryys ja kyky pakottaa jänis kääntymään. Ensimmäinen
coursingtapaaminen pidettiin lokakuussa 1925 farmilla lähellä
Oxfordshiren Chipping Nortonia, ja eräs Kelbin tyttäristä, Sarona Nada, sekä rva Foster Mitchellin Egyptian Bey voittivat
kisan. Luonnollisesti prikaatikenraali ja Gladys olivat intohimoisia coursingharrastajia ja toimivat usein tapaamisten järjestäjinä. He olivat mielenkiintoisen näköinen pariskunta: laiha
tweedeihin ja lakkiin sonnustautunut prikaatikenraali ja hänen
vanttera vaimonsa pukeutuneena nahkatakkiin, tukeviin säärystimiin, hameeseen ja tuttuun kellohattuunsa.
Kaksi vuotta myöhemmin eli vuonna 1927 Saluki Racing
Club perustettiin heille, joita ei open field coursing kiinnostanut, mutta jotka kuitenkin halusivat käyttökokeen koirilleen.
Salukeja juoksutettiin radalla ”Fluffy Herbert – sähköjänis”
-nimellä kutsutun mekaanisen vieheen perässä. Mekaanisten
jänisten järjestelmällinen käyttö alkoi Manchesterissa vuonna 1926, ja seuraavana vuonna tätä uutta versiota ikiaikaisesta urheilumuodosta säännöstelemään perustettiin National
Greyhound Society. Greyhoundien ratajuoksu ja siihen liit-

Ylhäällä: Joukko näytteilleasettajia ja kenneltyttö salukeineen 1920-luvulla SGHC:n jäsennäyttelyssä pukeutuneina arabivaatteisiin. Vasemmalta oikealle: rva Arnold,
neiti Brunton, pastori F.W. Fisher ja prikaatikenraali Frederick F. Lance, hihnassa Sheikh ja oikealla Bedouin.)
Alhaalla: Omistautunut joukko näytteilleasettajia pukeutuneina 20-luvun asusteisiin salukien kanssa Arabian Saluki Special Event 90th Celebrations-tapahtumassa
kesäkuussa 2013. Vasemmalta oikealle: Tuomari Hamad AlGhanem, Saluki of Arabian johtaja, hihnassa Ch Hisilome’s I Am Iceman Med Cranstal (Ruotsin tuonti);
tapahtumajohtaja Annette Buckley ja salukinsa Al Caliphs Djansa, Brian Buckley ja Ch Al Caliphs Nuray sekä Ann Shimmin ja tämän narttupentu Hisilome’s Keepsake
for Cranstal (Ruotsin tuonti).)
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Ch Sarona Kelb 12-vuotiaana veteraanina.

tyvä vedonlyönti sai valtavan suosion – Lontoossa greyhoundratojen kävijämäärät nousivat vuoden 1927 kahdesta miljoonasta
vuoden 1929 kahdeksaan miljoonaan. Sinä vuonna Englannissa
oli neljä salukikerhoa – SGHC, kaksi coursingkerhoa (SGHC:n
coursingjaosto ja Cleve Saluki Coursing Club) sekä Saluki
Racing Club.
Useimmat kerhon tärkeimmistä kasvattajista pyydettiin arvostelemaan salukikehää ainakin kerran, joskin on mielenkiintoista todeta, että mesopotamialaisen tyypin pääkannattajat,
Florence Amherst ja Joan Mitchell, eivät näytä koskaan arvostelleen näyttelyssä. Prikaatinkenraalilla oli useita tuomaritehtäviä vuosikymmenen aikana, ja koiria esittäessään Lance oli aina tyylikkäästi pukeutunut kolmiosaiseen pukuun, numerolappu
huolellisesti fedoransa nauhaan aseteltuna.
Toisinaan, huvikseen tai herättääkseen huomiota, Lance, jotkut jäsenistä ja vieraista pukeutuivat itämaisiin vaatteisiin vuosittaisessa Tattersalls’ Yardin näyttelyssä. Prikaatikenraali jopa
ylipuhui pastori R.W. Fisherin pukeutumaan kaffiyeh-päähineeseen, valkoiseen thaub-vaatteeseen ja abaan (pitkä viitta)
sekä tikariin ja poseeraamaan muiden samantyylisesti pukeutuneiden jäsenten kanssa kerhon kolmannessa näyttelyssä heinäkuussa 1926. Gladys oli tapahtuman järjestäjä, ja jäsenten
organisoima myyntikoju myi itämaisia esineitä varsin hyvällä
menestyksellä. Tapahtuma oli niin onnistunut, että jäsenet lahjoittivat Gladysille siron, hopealla ja enamelilla koristellun savukekotelon. Elokuvateatterit ylläpitivät yleisön kiinnostusta Lähi-idän saloihin elokuvilla kuten Baghdadin varas, Arabi, The
Sheik Steps Out, ja Valentino palasi Sheikin menestyksen jälkeen elokuvassa Sheikin poika. Huhut kertoivat, että Valentino
oli yrittänyt ostaa koko pentueellisen Englannista, mutta hänen
tarjouksensa oli tyrmätty. Hollywood joutui sen sijaan käyttämään greyhoundeja, sillä salukit olivat yhä hyvin harvinaisia
dollareiden maassa.

Tuli tekee tuhojaan

Kaikki palkittuja Crystal Palacessa: Sirdra, Maruk, Jess ja Petra.

Näyttelyn kaunistukset Birminghamissa: Nada, Durra ja Muzbat.
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Wentfieldissa, eräänä koleana myöhäisen elokuun tai varhaisen syyskuun iltana, Lancet olivat huolissaan sairastelevasta nartusta. Pitääkseen sen lämpimänä he jättivät öljykaminan
palamaan kennelin sairasosastolla. Jossakin vaiheessa yötä siellä
syttyi tulipalo, ja koska kennelissä oli koirien kreosootilla päällystetyt petilaatikot, runsaasti heinää ja puuseinät, tuli syttyi heti ja levisi nopeasti lähirakennuksiin. Koska kenneltilat olivat
koirien aitauksessa, kymmeniä metrejä päärakennuksesta, kesti tovin ennen kuin Lancet huomasivat tulipalon. He ryntäsivät
pihalle yövaatteissaan, mutta siihen mennessä mikään puutarhaletku tai mitkään vesiämpärit eivät riittäneet palon sammuttamiseksi. Lähin palokunta oli kuuden mailin päässä ,West Mallingissa, jyrkästi heidän yläpuolellaan, ja matka olisi kestänyt
huomattavan aikaa. Aamuun mennessä kenneltiloista oli jäljellä
vain savuavat rauniot ja tuhkan seassa savumyrkytykseen kuolleiden Sarona-koirien karrelle palaneet ruumiit.
Tuohon aikaan Sarona-kennelissä oli kolmisenkymmentä salukia ja muutama terrieri, mutta kaikeksi onneksi Kelb ja useat lempikoirista olivat olleet joko päärakennuksessa tai toisessa
kennelitilassa. Niin monen menetys, niiden joukossa Persiasta tuotu jalostusnarttu Reshan, oli suunnaton shokki Lanceille. Prikaatikenraali oli koirapiirien kermaa, sillä hänet oli juuri
valittu Kennel Clubin komiteajäseneksi, ja hän oli mukana sekä
pääkomiteassa että näyttelysäännösten alakomiteassa. Traagisen palon jälkeen Gladys ei jaksanut innostua koiriensa näyttelyttämisestä ja siirsi vähitellen useimmat koirista miehensä sekä

pari niistä poikansa Johnin nimiin. He osallistuivat kuitenkin
hyvin harvoihin näyttelyihin seuraavina vuosina. Niin monen
rakkaan salukin menetys särki Gladysin sydämen. Hän lakkasi kirjoittamasta kolumniaan Dog Worldissa ja ilmoitti saman
vuoden lokakuussa eroavansa tehtävistään kerhon vuosittaisessa
pääkokouksessa helmikuussa, sillä kerhon tapahtumiin osallistuminen oli niissä olosuhteissa liian tuskallista. Gladys ja prikaatikenraali olivat olleet hyvin aktiivisia kerhossa sen perustamisesta lähtien ja tehtävistä eroaminen oli vaikeaa. Gladys pysyi
kerhon jäsenenä ja palaisi ajan myötä niin coursingkentille kuin
kehiin. Vuonna 1929 hänet ylipuhuttiin tuomaroimaan, mutta
Gladys ei koskaan enää löytänyt samaa intoa kuin ennen tragediaa.
Frederick ja Gladys Lancen poika John oli 17-vuotias kun
hän ”erikoisluvalla” liittyi SGHC:hen 1929, vuosi tuhoisan Sarona-kennelin palon jälkeen. Hänellä oli tuolloin ainakin yksi
saluki rekisteröitynä nimiinsä ja hän esiintyi handlerina kehässä, muttei ollut yhtä omistautunut rodulle kuin vanhempansa.
Neljä vuotta myöhemmin perheen perinteitä kunnioittaen hän
otti pestin sotaväessä ja lähti Intiaan. Hän liittyi isänsä vanhaan
rykmenttiin, joka nyt oli nimeltään 19th King George’s Own
Lancers. Kuten kunnon upseeri ja herrasmies, prikaatikenraali
Lancen perillisestä puhumattakaan, hän otti pari Saronaa mukaansa Intiaan, seuralaisiksi ja metsästystä varten. Johnin veljellä Geoffreyllakin oli saluki ollessaan Somersetin jääkäreissä
Warwickshiren Blackdownissa, ennen liittymistään rykmenttiinsä Intiassa 1930-luvun alussa.
Kunnioitettava Ch Sarona Kelb kuoli 12 vuoden iässä vuonna 1931. Virkeänä loppuun saakka se voitti edellisenä vuonna 12. sertinsä Cruftsissa. Kelbillä oli loistava ura kehissä, ja se

Saluki or Gazelle Hound Clubin jäsennäyttely Tattersallsissa 1931,
tuomarina neiti G. Lindroth kukkamekossa ja hatussa.

”Päästä meidät irti!” - prikaatikenraali Frederick Lance kahden Sarona salukin kanssa.

”Salukit leikeissään” - Gladys Lancen kanssa. Muzbat kyyditsee isotätiään Nadaa.
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sai pentuja useissa Englannin kantakenneleistä. Kelbin, kuten
majuri Bayne-Jardinen Hama of Homsinkin, nimi löytyy useimmista tämän päivän salukisukutauluista. Kelb oli aina Lancien lemmikki, ja prikaatikenraali muisteli elämänsä
loppuun saakka noita rankkoja gasellinmetsästyksiä Seleughin,
Kelbin, Torin, Beckyn ja muun lauman kanssa Palestiinassa.

Viimeiset Saronat

Prikaatikenraali Lance näyttelyryhmän kanssa Tunbridge Wellsissa.

Innokkaina juoksemaan – Haroun, Mehrbani, Dhole ja Nada.

Prikaatikenraali Lance kahdeksan salukin kanssa. Vasemmalta oikealle: Sirdar,
Muzbat, Narab, Hakim, Nessa, Kelb, Rhakhs (hävytön) ja Salem pää alhaalla edessä.
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Viimeinen Sarona-pentue syntyi 25.4.1934, isänä 9-vuotias
grizzleparti Orchard Yesel, emänä 4-vuotias Ch Sarona Ghulab, Sarona Kelbin grizzle lapsenlapsi. Lukuunottamatta kahta
Lähi-idässä syntynyttä pentuetta, kennel Saronalla oli 31 pentuetta vuosina 1922–1934. Palon jälkeen syntyneet rekisteröitiin
kaikki prikaatikenraali Lancen nimiin. (Lähde: Saluki Heritage, No. 5, Autumn 1983 – ”The Sarona Records”, kirjoittanut
Lesley Wiggins.)
Kelbin kuoleman aikoihin Gladys lakkasi täydentämästä heidän valokuva-albumiaan. Vaikka Gladys yhä osallistui, joskin
minimaalisesti, näyttelyihin ja kerhotapahtumiin, kenraali Lancen poliittinen ura oli nousujohteinen; hän palveli yhä kahdessa Kennel Clubin komiteassa ja vuoteen 1935 mennessä hän oli
niin tunnettu, että hänet listattiin Kentin ”Kuka kukin on” -julkaisussa.
Vuoden 1935 lopulla Lancen perhettä kohtasi vielä Kelbin
kuolemaa ja kennelpaloa suurempi menetys. Lyhyitä kotilomia
lukuunottamatta Lancet eivät olleet nähneet poikiaan aikoihin; molemmat olivat Intiassa, ja heidän vanhempansa päättivät viettää joulupyhät heidän seurassaan. Matka oli iloinen jälleennäkeminen perheelle ja Gladys oli taas maassa, jossa hän
oli ollut nuorena armeijamorsiamena. Lanceilla oli lämmin ja
mukava joulu, mutta pian juhlan jälkeen Gladys sairastui vakavasti, ja pikaisesti paikalle kutsuttu lääkäri antoi diagnoosiksi keuhkokuumeen. Saatavilla olevista lääkkeistä ja huolellisesta
hoidosta huolimatta hänen tupakan vahingoittamat keuhkonsa eivät vastanneet hoitoon ja Gladysin tila huononi nopeasti.
Kuumeen noustessa hänen hengityksensä kävi yhä pinnallisemmaksi ja vaivalloisemmaksi. Hän kuoli uuden vuoden aattona
49 vuoden iässä, miehensä ja poikansa vierellään. Hautajaisilla
on kiire trooppisilla leveysasteilla, ja niinpä Gladys haudattiin
seuraavana päivänä.
Uutiset sähkötettiin sukulaisille ja ystäville Englantiin ja
muistokirjoitus julkaistiin The Timesissa 2.1.1936. Will Hally oli Our Dogsin salukikolumnisti, ja hänen kiintymyksentäyteinen kunnianosoituksensa Gladysille ylisti häntä todellisena edelläkävijänä eikä vain kennel Saronan vaan myös Saluki
or Gazelle Hound Clubin perustajana. Hänet muistettiin kilttinä ja vilpittömänä ihmisenä, täynnä intoa ja huomaavaisuutta.
Vaikka Gladys oli tyystin menettänyt mielenkiintonsa näyttelyttämiseen traagisen kennelpalon aiheuttaman menetyksen myötä, hän pysyi aktiivisena kerhon jäsenenä ja rodun vankkumattomana tukijana. Hally esitti surunvalittelut kerhon puolesta ja
lopetti kirjoituksensa lainaukseen erään jäsenen kirjeestä, joka
kiteytti heidän tunteensa Gladysia kohtaan: ”hän, jota kaikki
rakastimme”. Lance palasi yksinäiseksi jääneeseen Wentfieldiin,
jonka Gladys oli testamentissaan hänelle jättänyt. Gladys oli ollut hänen ainoa rakkautensa ja paras ystävänsä. Kerhon jäsenet
olivat empaattisia ja kerhon kokouksessa maaliskuussa 1936 he
ehdottivat hänen muistokseen hopeista tarjotinta kiertopalkinnoksi nimeltä ”Gladys Maud Lance Trophy”. Kuukausia hänen
kuolemansa jälkeen koiralehdistössä näkyi kommentteja Gladysin urheiluhengestä, hyväntahtoisesta jalomielisyydestä ja iloi-

sesta luonteesta. Lance arvosteli salukeja vain hyvin harvoin
vaimonsa poismenon jälkeen.
Lance oli ollut avainasemassa toisenkin rotujärjestön perustamisessa, Curly Coated Retriever Clubin vuonna 1933, ja
Gladysin poismenon jälkeen hän esitti uutta rotuaan Sarona-nimellä. Hänen kiinnostuksensa salukeihin säilyi, mutta ilman Gladysia into oli laantunut. Gladys oli aina
ollut tiimin ”koiranäyttelypuolisko”, kun taas coursing
oli enemmän kenraalin mieleen. Palon jälkeen Lance
ja Gladys olivat esittäneet koiriaan näyttelyissä vain
harvakseltaan, lähinnä lähinäyttelyissä Kentissä, mutta Gladysin kuoleman jälkeen motivaatio oli kadonnut.
Prikaatikenraali pysyi kerhon varapuheenjohtajana ja
palasi velvollisuuksiinsa puhemiehenä lokakuussa 1936
– pesti, jossa hän oli usean vuoden ajan, vaikka osallistui kokouksiin loppua kohden harvoin.
Lance meni uusiin naimisiin vuonna1938 ja tuo tapahtuma
tulisi entisestään muuttamaan hänen elämäänsä koirien parissa. Maud Sybil McHarg oli leski ja entinen laulajatar, ja pari
vihittiin pienessä seremoniassa hänen kotikaupungissaan Berkshiren Workinghamissa. Hän oli 46-vuotias ja prikaatikenraali 64-vuotias. Uudella rva Lancella ei ollut Gladysin rakkautta
koiriin, ja prikaatikenraalin jäljelläolevat lemmikkisalukit määrättiin talosta kenneltiloihin. Pariskunta asui Wentfieldissä jonkun aikaa kunnes Lance ja Maud muuttivat Wentshawiin, pienempään taloon tiluksilla. Lance ontui yhä johtuen vanhasta
sotavammasta, jonka hän oli saanut 29 vuotta aiemmin, kun
häntä ammuttiin jalkaan kahakassa Multanin bandiittien kanssa Punjabissa, ja salukien kanssa metsästäminen oli vaihtunut
kalastukseen tai aamuiseen linnunmetsästykseen hänen kiharakarvaisten noutajiensa kanssa.
Toisen maailmansodan aikana vuosina 1939–1945 kerhon
toiminta oli tauolla. Pienimuotoisempi kasvatus kuitenkin jatkui usean jäsenen toimesta, jotteivät kuuluisat linjat kuolisi sukupuuttoon.
Lancen pojista, Geoffreysta ja Johnista ensinmainittu kaatui
Somersetin jääkäreiden riveissä läntisen Euroopan kampanjassa
Normandiassa 1944. John meni naimisiin Daphnen, veljensä
lesken, kanssa ja adoptoi Geoffreyn ainoan lapsen, Trevorin.
Siirryttyään eläkkeelle 19th Lancers-rykmentistä ja palattuaan
Intiasta John Lance muutti perheineen ensin Keniaan ja ”maumau” -kapinan jälkeen Uuteen Seelantiin, mutta Sarona-linjat
eivät koskaan kukoistaneet siellä.

Essexiin (Florencen viimeinen pentue syntyi 1937), ja kun Gertrude kuoli kaksi vuotta myöhemmin, ei ollut ketään, joka olisi
jatkanut Amherstian linjaa.
Yksi Florencen viimeisistä vieraista oli amerikkalainen sotilasmestari Carl Oakley Massachusettsin Bostonista. 84 vuoden iässä kunnioitettava
Florence Amherst oli hyvin väsynyt ja huonokuntoinen, mutta kunnostaan
huolimatta hän otti ystävällisesti Oakleyn vastaan
ja pyysi talon ensimmäisessä kerroksessa asuvaa miespalvelijaansa tarjoamaan
teetä. Florence oli vuoteenomana pohjakerroksessa
ja ainoat huonekalut sotkuisessa huoneessa olivat tuoli, lipasto
ja sänky. Oakleya hämmästytti, että seinien jokainen neliötuuma oli salukeja esittävien valokuvien peitossa. Vaikka Florence oli heikko, hän oli terävä ja selväpäinen heidän keskustelunsa aikana, ja hänen muistonsa koirista olivat yhtä kirkkaat kuin
aina aikaisemminkin. Oakley muistaa hänen olleen hyvin onneton tilanteestaan, sillä hän oli kaukana sukulaisistaan, ystävistään ja rakkaista koiristaan ja hänellä kävi harvoin vieraita. Oakley hyvästeli hänet ja lupasi tulla uudestaan, mutta se
jäi heidän ainoaksi tapaamisekseen. Hänen oli palattava Yhdysvaltoihin pommilaivueensa kanssa vuonna 1945, ja vaikka
hän soitti Florencelle tullakseen hyvästelemään, hänelle sanottiin, että Florence oli liian huonona vastaanottaakseen vieraita
tai edes puhuakseen puhelimessa. Florence siirrettiin myöhemmin hoitokotiin Richmondiin, missä hän kuoli murtuneesta lantiosta johtuviin komplikaatioihin 9. elokuuta 1946, 86 vuoden
iässä. Florencen omaisuus hänen kuollessaan oli 12 247 puntaa
(mikä vuonna 2008 vastasi noin 350 000 puntaa) – kelpo summa hänen asuinolosuhteensa huomioonottaen. Epävirallisessa
kunnia-asemassa olleena Florence pysyi Saluki or the Gazelle
Hound Clubin puheenjohtajana sen perustamisesta aina kuolemaansa saakka, vaikka hänen osallistumisensa oli vähäistä loppua kohden.

”Olemme paljosta velkaa
näille alkuaikojen
salukiharrastajille.

Viimeiset Amherstiat
Florence Amherst vietti elämänsä viimeiset vuodet pienessä
talossa osoitteessa No 1 & 2 Kinnerton Studios, Wilton Place,
pienellä sivukadulla Knightsbridge Roadin varrella Lontoossa. Ahtaassa talossa oli kaksi kerrosta eikä puutarhaa ollenkaan.
Hänen sukulaistyttönsä, lady Landon, kuvaili sitä näin: ”hänen asuntonsa oli tungettu täyteen hänen omaisuuttaan, piano
mukaanlukien. Lattiatilaa oli jäljellä tuskin ollenkaan; muistan
isotätini istumassa sängyllä hattu päässä laatikkojen ympäröimänä – turkis ja kalossit lähettyvillä, mikäli hänelle tulisi asiaa ulos!” Surullista kyllä hänen arkistonsa ovat hävinneet hänen
kuolemansa jälkeen. Kukaan hänen sukulaisistaan ei tiennyt,
että hän oli ollut kirjeenvaihdossa T.E. Lawrencen kanssa; brittiläisen upseerin, joka kautta maailman tunnetaan ”Lawrence of Arabia”-nimellä. Florencen alati huonontuva terveys hänen elämänsä loppupuolella johti siihen, että Amherstian salukit
täytyi sijoittaa hänen ystävälleen, Gestrude Desboroughille

Viimeiset Nablousit
Francis Joan Mitchell näyttää välttäneen julkisuuden, joka
seurasi hänen hyviä ystäviään, Florencea ja Gladysia. Hän vietti hiljaiseloa ja asettui monen muuton jälkeen Kentiin, kolmikerroksiseen taloon, jossa oli muurilla ympäröity iso puutarha, joka sopi täydellisesti hänen kissoilleen ja muutamalle salukilleen.
Joan vanheni tässä talossa ja 23. toukokuuta 1954, 79 vuoden
iässä, Nablousin emäntä kuoli Westminsterin sairaalassa, missä
hän oli opiskellut sairaanhoitajaksi 50 vuotta aiemmin.
Joanilta jäi hyvin vähän kirjoituksia salukeista, mutta pilkahduksen hänen filosofiastaan rotutyyppiä koskien saa hänen lahjoitttamansa kiertopalkinnon, Ebni ja Binte El Nablous Perpetual Trophyn, säännöissä, joissa lukee, että palkinto annetaan
”urokselle tai nartulle, joka parhaiten vastaa gasellityyppiä eritoten värin, silmien ilmeen ja liikkeen eleganssin osalta, koko
kuten Saluki Clubin rotumääritelmässä”. Vuonna 1951 Joan kirjoitti viimeiset sanansa rodusta: ”Näyttää olevan hiukan epäselvyyttä lahjoittamani kiertopalkinnon osalta. Värikysymys näyttää tuottavan hieman vaikeuksia, ehkä termiin ’kauriinvärinen’
– joka on varjostettu fawn – osalta. Tämä kattaa tavallisen fawnin, punaisen fawnin, kullanvärisen fawnin, keksinvärisen faw-
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nin, jne. Termi kauriinväri, jossa on niin monia ihastuttavia
sävyjä, lienee saanut alkunsa kauriiden, gasellien ja muiden samantyylisten eläinten vasoista.”

Historia talteen – perintö säilyy
28. heinäkuuta 1954, varapuheenjohtaja prikaatikenraali
Lance kutsuttiin takaisin tuomaroimaan salukeja, ilmeisesti viimeisen kerran. Hän oli 81-vuotias ja yhtä huolellisesti pukeutunut kuin aina. Koska hän ei kunnoltaan enää kyennyt hoitamaan taloaan ja tiluksiaan Wentfieldissa, prikaatikenraali
Lance muutti 1960 asuntoon Royal Tunbridge Wellsiin Kentiin, 15 mailin päähän vanhasta kodistaan kaakkois-Englannissa. Hän kuoli 11. joulukuuta 1962, kolme päivää ennen 89. syntymäpäiväänsä, kaupungin homeopaattisessa sairaalassa.
Lance oli jo lahjoittanut suuren määrän kennel Saronan
muistoesineitä kiertopalkinnoiksi SGHC:lle, ja vuonna 1950
hän lahjoitti myös Saronan valokuva-albumin, leikekirjan ja
painolaatat. Albumi on ällistyttävä kokoelma valokuvia rodun
varhaishistoriasta: Lance ja Kelb Lähi-idässä, Bentinckin koirat
Irakissa, Bayne-Jardinin Hama, kennel Saronan varhaisimmat
pentueet, liikuntaa puutarhassa, koiranäyttelyitä ja coursingtapaamisia, kaikki huolellisesti liimattuina mustalle paperille
Harrodsista ostettuun albumiin, yksityiskohtaiset valkoiset valokuvatekstit Gladysin kirjoittamina. SGHC:n komitea, haluten
jäsenilleen mahdollisuuden jakaa tämä upea historiallinen kokoelma, antoi jäsenten lainata albumia ja leikekirjaa, kumpaa-

kin kahden shillingin ja kuuden pennin hintaan (nykyrahassa
25 p). Albumit katosivat moneksi vuodeksi ja 1970-luvun alussa SGCH:n lehti julkaisi ilmoituksia, joissa pyysi niitä takaisin.
Onneksi albumeista tärkein, Sarona-valokuva-albumi, ilmestyi
salaperäisesti sihteerin postiin ja on nyt pysyvästi Kennel Clubin kirjaston hoteissa osoitteessa 1–5 Clarges Street, London
W1J 8AB; (puh. +44 844 463 3980, mikäli haluat varata ajan
tutkiaksesi arkistoja).
Olisi ollut mahdotonta jakaa kanssanne nämä ihastuttavat
albumin kuvat ilman KC Photographic Department and Libraryn antamaa mahdollisuutta. Apu, jonka sain sekä Heidi
Hudsonilta että Ciara Farrellilta tutkiessani arkistoa, oli
korvamaton.
Lopuksi, tietenkin, haluan osoittaa suuren kiitollisuuteni
Brian Dugganille, joka antoi luvan lainata kohtia hänen kirjastaan SALUKI, joka on kiehtova lukukokemus ei vain Frederickin, Gladysin, Florencen ja monen muun varhaisen salukikasvattajan elämistä, vaan myös mielenkiintoinen kurkistus
Lähi-idän historiaan brittiläisen kuningaskunnan kulta-aikoina.
Olemme paljosta velkaa näille alkuaikojen salukiharrastajille, jotka yhdessä lisäsivät rodun suosiota Iso-Britanniassa, ja
olemme omistautuneet viemään eteenpäin heidän perinteitään
ja arvojaan, luoden näin vankan pohjan rakkaan rotumme tulevaisuudelle. Olemme ylpeitä, että saamme olla osa maailman
ensimmäistä Salukikerhoa.



SGCH:n jäsennäyttely (Tattersall’s, Knightsbridge, Lontoo), menneitten ja nykyisten jäsenten nauttima tilaisuus, josta on kiittäminen kolmea rotumme uranuurtajaa,
Florence Amherstia sekä Fredrick ja Gladys Lancea.
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Veeti did it!

Hisilome’s Kareef

PHOTO: ALAN V. WALKER | AD HELI P

90th Anniversary Saluki or GH Club
Open Show October 2013 – Best in Show

Hound Association
Champ Show: BPIB

Born

Junior Dog: 1st. 13 months of age, eye catching youngster, full of

Well grown pale cream with lots
of quality. Just right in development for his age. Very strong balanced movement and particularly sound coming and going for a
puppy. Best Puppy. Judge: Debbie Copperthwaite

Bred by
Mary-Ann Axelsson,
Sweden

quality and well balanced, good head on a long strong neck, shoulders
well laid back, good top line and underline, deep chest with good fillin, well bodied with good ribs, well muscled quarters, steady mover out
and back with a light effortless gait. Best Dog & ‘Best in Show’, Congratulations. Judge: Liz McKnight

Crystal Palace Open Show
‘B.O.B.’ Saluki, made cut in BIS ring
13-month-old classy cream with great pigment, long head with some
width through skull, well set ear, glorious eye, long neck, has depth plus
length of loin, correctly angulated, spring to pastern, correct feet, good
tail carriage, went true with lightness of step, steady temperament,
surely an exciting prospect at shows! BOB. Judge: Howard Ogden
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22nd September 2012

Driffield
Champ Show: BPIB

Much loved by
Brian and Annette
Buckley

An upstanding cream with good
pigment, pleasing outline, good
reach of neck, moved steadily.
Best Puppy. Judge: Adele Walton
Haddon

email
annette@saluki.plus.com

C.I.B

K

areef has enjoyed a very successful show career in his first year, winning multiple ‘Best Puppy
in Breed’ at Championship and Open Show Level. As a junior he has won many accolades including Hound Group 1 and 3 at General All Breed Open Shows. At our Saluki or Gazelle Hound
Club 90th Anniversary Open Show, he took ‘Best in Show’ (116 entries) at just 13 months of age.

C.I.B

BORN 14.3.2005 | BREEDER: HILKKA NOUSIAINEN | OWNER: HELI PERKKIÖ | PHOTO: HEIDI KOIVULA
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New C.I.B
Fi Ru By Ua Ch By Ua Grand Ch
Fi LCCh EEJW-06 SMM-09

Kirman Wariman
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Welcome to Sweden!

Persian Dragon Ambrosia

Ch J Ch, D JCh Kirman Donatus x C.I.B H Ch, HJCh Kirman Cayana

Breeder Nikolett Krick, Budapest, owner kennel Shafaq
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www.shafaq.se
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Kasvattajajäsenet | Breeders 2014
Abu Hakim

Tuuli Soukka, Raisio, 045 677 6270
aavatuuli@yahoo.com

Maija Liisa Nikula & Timo Virtanen, Helsinki, 050 524 8156
maijaliisa.nikula@gmail.com

Al-Dahab

Al Sarab | al-sarab.webs.com

Minea Collan, Vantaa, 044 3675 339
minea.collan@gmail.com

Berit 0400 222 578 & Sonja Holm 040 589 5776, Siuntio
cettiacetti@yahoo.de, beritholm00@hotmail.com

Al-Yasamin | www.al-yasamin.fi

Aziz | www.aziz-kennel.fi

Marjo Aittokari, Hämeenlinna, 040 546 8766
aittokari@gmail.com

Stina & Janette Jalkanen, Veneranta, 050 549 3906
stina.jalkanen@gmail.com

Desierto Belleza | www.desiertobelleza.com

Dyanitos | personal.inet.fi/koti/dyanitos

Tiina-Ira Huttunen, Hanko, 040 521 0333
desiertobelleza@gmail.com

Inga-Lill Sjöman, Helsingby, 0400 305 382
dyanitos@netikka.fi

Dyynien | www.kolumbus.fi/dyynien

Eirecogteil’s | www.eirecogteils.fi

Susanna Valli & Ilkka Niemelä, Helsinki, 09 724 0374
dyynien@kolumbus.fi

Jaana Reiman, Klamila & Irene Outinen, Helsinki
040 752 3043, eirecogteils@gmail.com

El Hamrah | www.elhamrah.com

Ghazal Alfarana

Pirjo Grönfors, Vantaa, 09 8745 803
el.hamrah@saunalahti.fi

Jaana Sartesuo, Valkeakoski, 050 301 2024
jaana.sartesuo@pp.inet.fi

Hadayan | http://koti.armas.fi/~smakela/

Khaireddin | www.khaireddin.com

Susanna Mäkelä, Pälkäne, 044 508 3168
s.makela@gmail.com

Mirja-Leena Lassila, Valkeakoski, 040 581 6009
mlassila@mbnet.fi

Kirman | www.kirman.fi

Kuriirin | www.kolumbus.fi/kuriirin

Hilkka Nousiainen, Laukkoski, 019 664 9141
hilkka.a.nousiainen@gmail.com

Hannu Haapala, Otalampi, 050 523 1235
hhaapala@jippii.fi

Kurkiauran | www.kurkiauran.net

Mu’azzaz | www.muazzaz.com

Ranja Eklund, Vantaa, 050 369 2715
ranja.eklund@gmail.com

Anniina Mäklin, Mustiala, 050 380 3537
anniina.maklin@muazzaz.com

Non Serviam | http://www.animadivina.com/nonserviam/

Qashani | www.qashani.com

Heidi Lappalainen 040 721 2994 & Sanja Kuusela 0400 868 940
wonderflounder@gmail.com, sanja.kuusela@gmail.com

Micaela Lehtonen, Eteläinen, 041 483 2630
qashani@gmail.com

Rudan | rudankennel.com

Salmanazar | www.salmanazar.fi

Kirsi Hyvärinen, Keihärinkoski, 040 591 6297
kirsi.hyvarinen@pp1.inet.fi

Kirsi & Mirve Liius, Lempäälä, 050 355 6447
kirsi.liius@gmail.com

Soheil Nour | http://kotiweb.kotiportti.fi/marika.aaltonen/

Sunfire | http://www.kolumbus.fi/sunfire/

Marika Aaltonen, Aura, 040 538 3003
marika.aaltonen@kotiportti.fi

Minna Saari, 0400 243 676
sunfire@kolumbus.fi

Tazillah | www.tazillah.net

Vapours | http://barman.nu/kennelvapours/

Satu Hyvärinen, Sipoo, 0400 457 967
saluki@tazillah.net

Anna Barman, Ekenäs, 040 726 5372
barman@surfnent.fi

Wallaby’s | personal.inet.fi/private/wallabys/

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

Saija Juutilainen, Vantaa, 050 912 7322
wallabys@pp.inet.fi

Pirjo Puttonen, Huuvari, 040 517 0393
bedaramira@gmail.com

Zarabis | www.zarabis.fi

Zubayr | www.elisanet.fi/zubayr

Jari & Ritva Latva-Rasku, 040 833 8839
jari.latva-rasku@kolumbus.fi

Iiro Rautavuori, Turku, 0400 719 080
zubayr@live.fi
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Luettelossa on mainittu ne yhdistyksen jäsenet, joilla on ollut salukipentue viimeisen 10 vuoden aikana. Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoita siitä lehden osoitteeseen salukilehti@gmail.com.
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Aavatuulen | aavatuulen.pp.fi

LÄHETTÄJÄ:
SUOMEN SALUKIKERHO RY
Tuire Kantoluoto
Luhdinsola 10 A
01660 VANTAA

Pennun elämän eväät

Junior
-ruokavaliot
ENSI ASKELEET TASAISEEN KASVUUN
Ravitsemustarpeet ovat kaikille pennuille yhteiset, mutta suhteessa koiran kokoon. Royal
Caninin koiranpentujen ruokavaliot auttavat
vahvistamaan herkän pennun vastustuskykyä
ja ruoansulatusta sekä tukevat pennun matkaa
kohti tervettä aikuisuutta.

Lue lisää koiranpennun ruokinnasta älypuhelimella tai
käy osoitteessa www.royalcanin.fi

royalcanin
.fi
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Pentujen täysravinnot pieni-, keski-, suuri- ja
jättikokoisille koiranpennuille. Myös roturuokia.

