
Parasta mahdollista suorituskykyä tukevat
ravitsemusratkaisut kaikille harrastus- ja työkoirille.

Sopiva pitoisuus rasvaa ja hiilihyd-
raatteja tuovat ruokaan ihanteellisen 
määrän energiaa. Energialähteet on 
mukautettu vastaamaan erilaisten suo-
ritusten asettamia tarpeita.
Ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä 
tukee ruoansulatuskanavan ja nivelten 
hyvinvointia. NOPEAA

ENERGIAA
JATKUVAA
ENERGIAA

PITKÄKESTOISTA
ENERGIAA

Ne tarvitsevat fyysisiin suorituksiinsa erityyppistä energiaa.
Pyöräily koiran kanssa on kestävyyssuoritus, jossa ravinnosta on saatava tasaisesti 
energiaa pitkän ajan kuluessa. Agility puolestaan on vauhdikas, intensiivinen laji, jossa 
elimistö tarvitsee energiaa nopeasti käyttöönsä. Näitä lajeja harrastavien koirien ravitse-
mukselliset tarpeet poikkeavat merkittävästi toisistaan.
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pistelaskenta:
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päätoimittaja 
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ulkoasu & taitto 
Niina Bamberg, Katri Eerikäinen, 
Heidi Lappalainen, Heli Perkkiö
painos 430 kpl
paino Painotalo Casper
pankkiyhteys  
fi45 3636 3010 8007 53
pankkiviite 4747

ilmoitukset Painovalmiit ilmoitukset 
toimitetaan maksukuitin kanssa sähköi-
sesti osoitteeseen salukilehti@gmail.com
Jäsenille maksutta kasvattaja-
jäsenten yhteystiedot ja jäsenten omis-
tamien uusien valioiden kuvat (fi mva, 
fi k va-m/-r/-a, pohj mva, pohj k va, 
balt mva , kansainväliset valiot)
skannattavat materiaalit  
osoitteeseen Tuija Tuominen, 
Ryylinraitti 8 F 20, 15300 Lahti.  
Vain palautusosoitteella, -merkillä, ja -kuo-
rella varustetut materiaalit palautetaan.

tekstit toimitetaan .rtf-, tai 
.doc(x)-tiedostoina.
kuvat tulee toimittaa mieluiten alku-
peräisessä koossa. Tuloskuvien fyysinen 
koko vähintään 15 cm × 15 cm ja tiedos-
ton koko vähintään yhden megatavun (1 
MB). Jos et ole ottanut kuvaa itse, muis-
ta pyytää julkaisulupa. Ilmoita kuvaajan 
nimi, se julkaistaan kuvan yhteydessä.
Kaikki tiedostot tulee tallentaa käyttäen 
ainoastaan pieniä kirjaimia (ei skandeja), 
alaviivaa (_) tai numeroita.
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kansi 
Suvi Nielikäinen: Melik Jasiim

täytekuvat 
s. 1 Tuija Tuominen: Armel kesäyössä. 
s. 7 Tuija Tuominen: Qashani Juljul al-Suri 

tässä numerossa avustaneet 
Marianne Ahvenainen, Sanja Ekblad, 
Seija Kotti-Rantala, Sanja Kuusela, 
Johanna Männistö, Sari Niemi, Hilkka 
Nousiainen, Jorma Pesonen, Kalle 
Salovaara, Tauno Savolainen, Pasi 
Soininen, Sirpa Tavasti, Pentti Örn

ilmoituskoot 
(hinta jäsenelle/ ei-jäsenelle)
• 1/1: 55 €/ 100 €. 

(297 mm × 210 mm + bleedit 3 mm). 
Pakettihinta vuoden numeroihin 140 
€/ 280 €. Varattava ja maksettava 
ennen vuoden ensimmäisen numeron 
ilmestymistä.

• 1/2: 35 €/ 70 €. 
(148,5 mm × 205 mm + 3 mm bleedit, 
vain vaaka): Koko vuoden numeroihin 
90 €/ 180 €.

• 1/4: 15 €. (131 mm × 90 mm, pysty) 

foreign ads  
(members/non-members & businesses)
• 1/1: 55 €/ 100 €. 

(297 mm × 210 mm + bleeds 3 mm) 
One year (issues 1, 3 and 4): 140 €/ 280 
€. Must be booked before the first issue 
of the year.

• 1/2: 35 €/ 70 €. 
(148,5 mm × 205 mm + 3 mm bleeds, 
horizontal only) One year 90 €/ 180 €. 
Must be booked before the first issue of 
the year.

• 1/4: 15 €. (131 mm × 90 mm, vertical)
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puheenjohtajalta

 S anotaan että ”kun ois kesä ja 
helluntai eikä milloinkaan 
talvi ja maanantai” ei päde yh-
distystoiminnassa ja koirahar-
rastuksessa alkuunkaan – saat-

taa näet tulla lunta tupaan. Olettekin 
ehkä havainneet mediasta mieliä kovas-
ti kirvoittaneen aiheen Tuomarinkylän 
tulevaisuus Helsingin yleiskaavas-
sa? Helsingin Vinttikoirakerho ry ja 
Tuomarinkylän ratsastuskeskuksen 
kehittämistoimikunta järjestivät avoi-
men keskustelutilaisuuden 15.1.2015 
Pakilassa Hyvän Paimenen kirkos-
sa. Tapahtuman perimmäisenä tar-
koituksena oli perustaa työryhmä 
valmistelemaan kannanottoa alueen 
säilyttämisen puolesta. Paikalle oli saa-
punut ilahduttavan paljon väkeä, jopa 
niin paljon, että kaikki eivät edes saliin 
mahtuneet. Tilaisuudessa Helsingin 
kaupunkisuunniteluviraston yleiskaa-

vaosaston esittelyn yleiskaavaprosessin 
etenemisestä piti maisema-arkkitehti 
Raisa Kiljunen-Siirola. Lisäksi pu-
heenvuoron käyttivät Tuomarinkylän 
kehittämistoimikunnasta Marja 
Kivenheimo (Ratsastuskeskuksen toi-
minta ja tavoitteet), Helsingin seu-
dun kennelpiirin Tiina Flytström, 
(Tuomarinkartanon vinttikoirakes-
kuksen toiminta ja tulevaisuudennä-
kymät) sekä arkkitehti Rosemarie 

”Micki” Schnitzler (Tuomarinkylän 
ratsastuskeskuksen kehittämistoimi-
kunnan esitys ”Ratsastuskeskuksen 
vuonna 2013 vahvistetun uuden ase-
makaavan ja sen tavoitteiden sekä nyt 
esitellä olevan yleiskaavaluonnoksen 
ristiriidat”).

Näiden esitysten jälkeen sana oli 
vapaa ja puheenvuoroja kertyikin mu-
kava määrä. Tämän tilaisuuden siivit-
tämänä sain ajatuksen, että pakkohan 
sitä jotain on tehdä, me emme voi luo-
vuttaa taistelematta kaupunkilaisten 

”olohuonetta” rakentamiselle! Siispä 
tuumasta toimeen; kannanoton teks-
tisisällön miettimiseen sain käytettyä 
aikaa yhdestä sunnuntaista kolme tun-
tia, mutta se pinnistely tuotti lopulta 
lähes neljä sivua pitkän perustellun nä-
kemyksen alueen säilyttämisen puoles-
ta. Me Salukikerhossa olemme lähet-
täneet kannanottomme määräaikaan 
mennessä Helsingin kaupungin kirjaa-
moon ja menipä se vielä lisäksi edus-
kuntaryhmien edustajillekin. Nyt vain 
sormet kyynärpäitä myöden ristiin ja 
toivomaan, että kannanotot tuottavat 
hedelmää!

Muutoin alkuvuosi on kulunut nor-
maaleissa merkeissä, kerhon toimikun-
nat paahtavat täysillä eteenpäin, kukin 
omilla tahoillaan. Näyttelytoimikunta 

työstää kevään erkkaria ja Saluki 
Show’ta sekä helatorstaina pidettä-
vää pentunäyttelyä. Juoksutoimikunta 
on anonut SSaK:n maasto- ja vete-
raanimestaruuskisat Iittiin 10.10.2015. 
Lisäksi toimikunnalla on paljon suun-
nitelmia koko vuodelle, eli pysykää 
kanavalla. Kerho on saanut uuden ra-
hastonhoitajan Ulla-Maija ”Ullis” 
Liekson jätettyä tehtävän, jota hän su-
vereenisti hoitikin yli kymmenen vuot-
ta. Vuoden 2015 alusta pestistä vastaa 
Pirjo Avomäki. Jotta kaikki ei meni-
si kuin Strömsössä, hallitus on alku-
vuoden aikana menettänyt yhden jä-
senensä, eli Sanna-Maija Helevä on 
pyytänyt eroa tehtävästään. Hätä ei 
kuitenkaan ole tämän näköinen, hal-
litus pystyy jatkamaan toimintaansa 
normaalisti yhden henkilön vajeesta 
huolimatta.

Mitään tapahtumaluetteloa en aja-
tellut tähän listata, vaan jätän sen kat-
somisen tapahtumakalenterista teille 
lukijoille. Alkuvuoden isoimmat aiheet 
siis olivatkin tässä, eli näillä mennään 
ja tapahtumissa nähdään!

Aurinkoista kevättä ja tuloksellista 
harrastusvuotta! •

Uusi vuosi ja vanhat 
kujeet, vai miten 

se menikään?
minna virta
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Lehden uudet vaatteet 
ja kuinka tehdä mainos

toimitukselta

 Vuoden ensimmäinen Saluki-
lehti on saanut ylleen uudet 
vaatteet. Anne Lipposen sel-
keästi viitoittamalla tiellä on 
ollut turvallista jatkaa lehtitoi-

mikunnan jo hyvä tovi sitten työn alle 
ottamia uudistuksia. Kiitos myös Kirsi 
Kärkkäiselle vuosien ahertamisesta 
sekä Heli Vartiaiselle juoksuasioi-
den toimittamisesta. Toimikuntaan on 
liittynyt myös uusia jäseniä, joihin voit-
te tutustua sivulla 5.

Lehtityö on kuitenkin aina muutok-
sessa, joten jokaisen lehden jälkeen toi-
mikunta pohtii, kuinka seuraavasta teh-
dään vielä mielenkiintoisempi. Myös 
ilmoituskokoja on päivitetty. Hinnat 
pysyvät samoina kuin edellisenäkin 
vuonna, ja yksinkertaistimme koko-

vaihtoehtoja. Täyden sivun ilmoituk-
sen lisäksi nyt on mahdollista ilmoittaa 
myös uudella neljäsosasivun ilmoi-
tuskoolla. Valikoimiin jää myös puo-
likkaan sivun kokoinen vaakailmoi-
tus. Pienimmät ilmoitukset pyritään 
sijoittamaan lehden loppuun samoin 
kuin suuremmatkin, mutta jos sopivaa 
paikkaa ei löydy, ne löytävät paikkansa 
muun materiaalin lomasta.

Lehti tavoittaa kaikki kerhon lähes 
400 jäsentä ympäri maailmaa, ja alla 
olevin ohjein jokainen voi päästää luo-
van ilmoitustenlaatijansa valloilleen. 
Avoimen lähdekoodin Scribus on il-
mainen ja helppokäyttöinen taitto-oh-
jelma myös ensikertalaisille. Alla ole-
vien ohjeiden lisäksi kannattaa myös 
tutustua YouTuben apuun. Tai kilaut-

taa kaverille!
Saluki-lehdessä on tänä vuonna 

myös kaksi uutta vakiopaikkaa – mat-
kakertomuksia kolmesta eri maail-
mankolkasta sekä pisteenä iin päälle  
Sirpa Tavastin havaintoja savolaises-
ta salukiarjesta. Tulevissa numerois-
sa myös raportoidaan tuttuun tapaan 
salukiviikonlopun tulokset sekä juok-
sulajien arvokilpailut.

Haluaisitko osallistua kesän lehden 
tekemiseen? Elokuun lehden kanteen 
etsitään kuvaa teemalla ”Saluki ja vesi”. 
Kuvan tulee olla riittävä A4-kokoiseksi 
ja kuvat tulee lähettää 1.7. mennes-
sä osoitteeseen salukilehti@gmail.
com ja otsikoksi ”Kesän kansikuva”.  
Hyviä lukuhetkiä! •

Kuinka teen ilmoituksesta oikean kokoisen?
Ohjeet PC:lle, mutta samat toiminnot löytyvät 
myös muista käyttöjärjestelmistä.
1. Käynnistä Scribus ja valitse File > New
2. Valitse ”Single page” (Nyt kannattaa 
myös vaihtaa mittayksiköksi millimetrit)
3. Syötä haluamasi ilmoituksen koko (tar-
kista lehden etusisäkannesta!)
4. Lisää leikkausvarat (bleedit) eli yli-
määräinen 3 mm arkin jokaiselle laidal-
le (paitsi ei 1/4-sivun ilmoitukseen)
5. Anna mielikuvituksen lentää ja tee ilmoitus
6. Kun ilmoitus on valmis valitse ylälaidan valikos-
ta File > Export > Save as PDF” 
Tee muutokset seuraavasti: ”Color”-
välilehdeltä valitse ”Output Intended 
For:” > ”Printer” sekä lisää täppä kohtaan 

”Convert Spot Colors to Process Colors”

2.

4.

3.

6.
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jäsensihteeriltä

 Jäsensihteerin alkuvuosi on ollut työntäyteinen kuten 
aina, loppuvuosi kesäkuun jälkeen onkin sitten aika 
leppoisaa. Jäsenmaksuja on kirjautunut tasaiseen tah-
tiin tilille. Tätä kirjoittaessani maaliskuun puolivälissä 
on enää puolensataa jäsenmaksua maksamatta. Kiitos 

siitä teille kaikille ajoissa maksaneille!
Tammikuussa tarkistan vientejä viikottain, mutta helmi-

kuussa, kun eräpäivä lähestyy, tarkistan tilit kaksi kertaa vii-
kossa ja kuunvaihteessa kolmesti. Näin ei tule kerralla suur-
ta määrää jäsenrekisterin päivitystä ja toivoakseni itsekin 
pysyn paremmin tarkkana. Lisätarkkuutta vaadittiin, kun 
lehtitoimikunta oli pyytänyt Vuosikirjan tilaamisen jäsen-
maksun yhteyteen. Mietin jonkin aikaa, miten selviän teh-
tävästä ja keksin lisätä jäsenrekisteriin uuden sarakkeen ni-
meltä ”Vuosikirja”, johon merkitsin, kuka sen tilaa. Luulisin, 
että vastakin tämä systeemi toimii hyvin. Vuosikirja alkaa 
muuttua monipuolisemmaksi aiempien vuosien vain näytte-
lyarvostelujen julkaisemisena, joten tilatkaa mielellään sitä 
enemmänkin.

Jälleen peräänkuuluttaisin yhteystietojen ajan tasalla pi-
tämistä. Kuten ennenkin joukkopostitusta sähköposteihin 
lähettäessäni palautui kymmeniä viestejä takaisin kommen-
tilla, että vastaanottajaa ei ole olemassa. Postiosoitteen lisäk-
si olisin kiitollinen, jos ilmoittaisitte uuden sähköpostiosoit-
teen talletettavaksi jäsenrekisteriin. 

Jäsenrekisteriin on katseluoikeus myös muutamalla muul-
la kerhon toimihenkilöllä: rahastonhoitaja, sihteeri, tarvi-
kemyynti, lehden päätoimittaja muun muassa. Usein on 
tärkeää tarkistaa jäsenyys tai tarvitsee ottaa yhteyttä johon-
kuhun, toimikunnat voivat sieltä katsoa nopeammin itse 
kuin kysymällä minulta. 

Jos arvelet tietojesi muuttuneen ilmoittele minulle joko  
jasensihteeri@saluki.fi tai tekstiviesti numeroon 050 377 4830. 
Soittaakin toki saa, juttutuokio on aina mukava nyt, kun en 
enää ole työelämässäkään niin vapaata aikaa on. •

Salukikummit

tuire kantoluoto

Kerhon alueellista toimintaa kehittämään ja ylläpitämään on nimitetty salukikummeja eri 
paikkakunnille. Salukikummi toimii alueella asuvien salukinomistajien yhdyshenkilönä ja jär-
jestää mahdollisuuksien mukaan jäsenistölle erilaista toimintaa, myös yhteistyönä paikallis-
ten koirakerhojen kanssa. Seuraa Salukikerhon nettisivuja, tai ota yhteyttä alueesi kummiin.

Pirkanmaa & 
Kanta-Häme
Susanna Mäkelä, Pälkäne 
044 508 3168 
s.makela@gmail.com

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

Pohjanmaa
Inga-Lill Sjöman-Rönn, 
Helsingby 
0400 305 82 
dyanitos@netikka.fi

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

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

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

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

Jäsensihteerin alkuvuosi
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 H ei, olen Pirjo Avomäki 
Vantaalta ja olen aloittanut 
Salukikerhon rahastonhoita-

jana vuoden alussa.
Salukeja on perheessäni ollut 

90-luvulta asti ja tällä hetkellä soh-
vaani karvottaa salukiprinsessat Lara 
ja Mimi, virallisemmin Dioskury 
Laralani of Ghazal Alfarana ja 
Dioskury Mohini Murti. Minut voi 
ajoittain nähdä maastojuoksukilpai-
luissa tai näyttelykehän laidalla.

Normaalin päivätyöni teen tilitoi-
mistossa ja aemmin olen myös ollut 
yrittäjänä.

Perheeni kostuu salukien lisäksi 
teini-ikäinen tytär Meri sekä omil-
laan asuva poikani Niko. Niko onkin 
maastokilpailuissa Laran virallinen 
lähettäjä, koska homma sujuu pa-
remmin häneltä kuin itseltäni.

Sain rahastonhoitajan saappaat 
Ullikselta ja nyt totuttelen niillä 
kävelemään ja tietty täytämään ne. 
Kiitän Ullista kaikesta avusta jota 
olen saanut aloittaessani rahaston-
hoitajana. Salukikerhon jäsenille 
toivotan auringontäyteisiä kevätpäi-
viä ja menestykästä harrastuskautta 
2015! •

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

Uusia toimihenkilöitä
rahastonhoitaja

Pirjo Avomäki

lehtitoimikunta

Katri Eerikäinen

 L ähdin intoa puhkuen mukaan Saluki-lehden taitta-
jaksi ja kuvittajaksi, kun minua hommaan kysyttiin. 
Graafisena suunnittelijana taitto, kuvitus ja ulkoasun 

suunnittelu ovat minulle paitsi työtä, myös intohimo, johon 
tuhlaan mielelläni osan vapaa-ajastani.

Esteettisyyttä arvostavana ihailen myös salukin uljasta 
olemusta ja mystistä arvokkuutta, ja odotan mielenkiinnol-
la, mitä saan rodusta oppia lehden toteutuksessa mukana 
ollessani! •

hallituksen jäsen & lehtitoimikunta

Heidi Lappalainen

Heidi Lappalainen oikealla.

 S anokaa Hyde vaan, sillä nimellä minut varmaankin tun-
netaan paremmin. Asun salukeineni Hämeenlinnassa 
ja työskentelen ainakin vielä toistaiseksi taiteen parissa. 

”Saattaisin ehkä olla kiinnostunut kokeilemaan salukini 
kanssa maastojuoksua.” Niin taisin asian muotoilla syksyllä 
2000, kun etsin itselleni sielukasta lemmikkieläintä. 

Tälle tielle lähdettyäni olen lopulta päätynyt rotuyhdistyk-
sen hallituksen jäseneksi. Sitä ennen kerkesin sortua kokeile-
maan muun muassa näyttelyitä, ratajuoksua ja agilitya sekä 
kasvattamaan muutaman pentueen. Lehtitoimikunnassa lu-
paan pitää huolta jännityksen säilymisestä deadlinen loppu-
metreille asti! •

toimikuntien terveisiä
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T-paitoja

lasten mallit
alkaen 10 e

86-94, 96-104, 106-
116 sekä 128 cm

vaaleanpunainen, 
keltainen, sininen 
ja punainen

aikuisten mallit
alkaen 12 e

 xs-xxxl mm. punainen,  
pinkki, sininen, 
turkoosi, musta

Tarvikemyynnistä
Tuula rahkonen, Milla Leskinen

• Lippalakkeja musta, army hinta 12 euroa
• Puisia voiveitsiä kerhon logolla hinta 12 euroa
• Puisia leikkuulautoja kerhon logolla hinta 15 euroa
• Valiokirjoja 1, 2, 3 ja 4 hinta yksittäin 5 euroa/kpl  

kaikki neljä yhteensä 15 euroa!
• Näyttelyarvosteluja vuosilta 2004 - 2011 hinta 7 euroa/kappale
• Vuosikirjoja 2012 - 2013 hinta 15 euroa
• Myöskin kerhon 20-vuotis Juhlakirjoja vielä muutamia jäljellä 

hinta 15 euroa

Muistattehan että kerholla on myynnissä paljon erilaisia saluki-tuotteita.

WVuoden 2015 alusta 
lähtien  

Sari Tapaninaho kirjoittaa 
sekä rata- että maastokirjat.

Kirja-anomukset lähetetään osoitteella 
Sari Tapaninaho 

Poteronkatu 2 A 23 
33330 Tampere

puh. 050 3138069
Liitteenä on oltava kuitti koiran  

edustaman jäsenyhdistyksen 
maksetusta jäsenmaksusta.

M
uutos maastokirjojen anom

niseen

SSaK:n maasto- ja 
veteraanimestaruus

10.10.2015 Iitti 

alkaen klo 8.3o | lähdöt alkavat klo 10.00

Kokeessa järjestetään myös Saluki Special -luokat. 
Tarkemmat tiedot julkaistaan kerhon sivulla  
www.saluki.fi.

Koiran omistajan ei tarvitse kuulua kumpaankaan 
järjestävään kerhoon, mutta jotta koira voi kilpailla 
kerhojen mestaruuksista, SSaK:n ja/tai K-SVK:n jäsenyys 
tulee olla maksettu ja hyväksytty ennen kilpailuun 
ilmoittautumista. Myös Kymenläänin kennelpiirin 
mestaruus.
Urokset ja nartut kilpailevat samassa kilpailuluokassa. 
Koirat voi ilmoittaa kokeeseen 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. Veteraaneille 
oma kilpailuluokka, ellei niitä ole ilmoitettu pariksi 
normaalikilpailuikäisten lähtöön.

Erikoiskilpailu vain salukeille. 
SSaK:n ma asto- ja vetera animestaruuskilpailu sek ä 

K-SVK:n mestaruuskilpailu. 

Lisäksi löytyy salukikoruja, piparkakkumuotte-
ja, pinssejä, servettitelineitä, suodatinpussiteli-
neitä, avainkaappeja, naulakkoja, viinipullokote-
loita, ruokamyssyjä, muovitettuja juoksukoppia, 
sateenvarjoja...

Tilaukset: salukitarvikkeet@saluki.fi 
tai laittamalla yksityisviestiä facessa!
Uusia tuotteita otetaan myyntiin jäsenten toiveiden 
mukaisesti, kunhan saadaan tarpeeksi ”ostajia” tuot-
teille. Tällä hetkellä on tullut muutamia kyselyitä 
lehtikoteloista sekä pipoista. Jos tuotteet kiinnostaa, 
laittakaa ihmeessä viestiä niin tilataan! •

Ilmoittaumiset
SÄHKÖPOSTILL A 1.6.-2 3.9.2015  
kaakkoissvk@gmail.com 
(vastaanotetusta ilmoittautumisesta saa kuittauksen) 
tai 24.9.2015 klo 18-19 puh 040-5627 937

Osallistumismaksu
SSaK:n tai K-SVK:n jäsenet: 25 €  
Ei-jäsenet: 30 € 
Maksettava 24.9.2015 mennessä tilille  
FI45 3636 3010 8007 53 / Suomen Salukikerho ry 
Viitenro 62624

Tiedustelut
ennen koetta ja kokeen aikana puh. 040-5627 937 
ennen koetta myös: kaakkoissvk@gmai.com

Ylituomari: Mik a Nyman (varall a Pentti Örn) 
Kilpailunjohtaja: Sarri Al anne 
Koetoimitsija: Eija Kelkk a

toimikuntien terveisiä

7Salukiajankohtaista

Juoksupäivä Kerho haluaa edistää juoksutoimintaa ja  
auttaa omistajia ja koiria harrastuksen aloittamisessa.

Päivän ohjelmassa mm.:
• keskustellaan juoksuharrastuksesta ja sen aloittami-

sesta (kahvin ja pullan kera)
• herätellään metsästysintoa mm. vapavieheellä radan 

keskellä nurmikolla
• tutustutaan rataan ja sen laitteisiin
• harjoitellaan kopitusta, herätellään metsästysintoa  

lyhyillä vedoilla käsivetolaitteella, tutustutaan  
konevetoon ja sen ääniin

• vedetään koneella ainakin lyhyitä vetoja
• maastopuolella tutustutaan veto- ja palautuslaittei-

siin ja niiden ääniin
• vedetään lyhyitä vetoja käsivetolaitteilla tai koneella

Päivän ohjelma on alustava ja toteutetaan osallistujil-
le sopivalla tavalla, koirien valmiuden huomioon ottaen. 
Tarkoituksena on antaa kaikki mahdollinen apu teille, 
kun aloitatte juoksuharjoittelun koiranne kanssa.

Tuokaa koiranne jahtaamaan pupua, sekä itse tapaa-
maan ja tutustumaan rodun ihmisiin.

Tervetuloa kaikki!

pennuille ja aloittelijoille

Hyvinkään vinttikoiraradalla 

30.5.2015  klo 10–14

WVuoden 2015 alusta 
lähtien  

Sari Tapaninaho kirjoittaa 
sekä rata- että maastokirjat.

Kirja-anomukset lähetetään osoitteella 
Sari Tapaninaho 

Poteronkatu 2 A 23 
33330 Tampere

puh. 050 3138069
Liitteenä on oltava kuitti koiran  

edustaman jäsenyhdistyksen 
maksetusta jäsenmaksusta.

M
uutos maastokirjojen anom

niseen

Ilmoittautumiset

Ensisijaisesti sähköpostilla 
viimeistään la 11.7.2015 
wh.ratamestaruus@gmail.com 
Vastaanotetusta ilmoittautumisesta 
saat kuittauksen.

Puhelimitse 
su 12.7.2015 klo 18–20
040 732 4687 
/ Merja Lautala

SSaK:n rata- ja 
veteraanimestaruus

Whippet-Harrastajien kilpailun yhteydessä, sijoituskilpailu

25.7.2015 Hyvinkää

alkaen klo 10.00 | eläinlääkärintarkastus klo 10.30  
lähdöt alkavat klo 12.00

Ylituomari: Antti Grönfors (varall a Jari Heikkinen)
Kilpailunjohtaja: Pentti Örn | Koetoimitsija: Merja L autal a

Sijoitus 280, 350 ja 480 m, vetera aneille omat 280 m l ähdöt

psst...
Salukien uutta terveyskyselyä 

ollaan valmistelemassa. 
Tarkempaa tietoa kevään mittaan 

kerhon sivuilla www.saluki.fi
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Lena Stålhandske
in memoriam

”Ensimmäinen pentueeni syntyi 26.10.-68. pentujen 
isänä oli kans & pohj mva Ibinores Ismail ja emänä 
kans & pohj mva Ibinores Ryhl Ismene. Pentuja 
syntyi seitsemän, ja niiden joukossa oli yksi narttu.

60-luvun alussa oli aputyttönä kennel Guntusissa, 
joka tunnettiin lähinnä greyhoundiensa ansiosta. 60-lu-
vulla heillä oli hyvin voitokkaita koiria. Kennelissä oli 
myös kaksi salukia, kermanvärinen uros nimeltä Harun 
ja kirjava narttu nimeltä Famse. Harun vamppasi 

minut rakastettavuudellaan ja kauneudellaan, 
ja niin päätin vielä hankkia itselleni sel-

laisen koiran.”
”Kesti vuoteen 1966 saakka ennen 

kuin sain vanhemmiltani luvan koi-
ran hankkimiseen. Haaveilin yhä 
kermanvärisestä salukista. Niistä 

kenneleistä, joihin otin yhteyttä, 
Ibinoressa saattoi olla odotet-
tavissa kermanvärisiä pentuja 
vuoden -66 keväällä. Varasin 
kermanvärisen nartun. Siitä 
tuli minun kantanarttuni, 
Ibinores Ryhl Ismene. Se 
oli sekä viisas että kau-

nis ja hyvin ainutlaa-
tuinen daami, joka 

saavutti kan-

sainvälisen ja pohjoismaisen muotovalion arvon. Meillä 
oli oikein hauskaa keskenämme. Se eli 14,5-vuotiaaksi.”

”Tavoitteena on tietysti päästä niin lähelle ihannetta 
kuin suinkin mahdollista. Minun kasvateistani lähin-
nä ihannettani ovat S. Schiramie, S. Lupus In Fabula 
ja S. Ghadif. Olen elänyt näiden kolmen koiran kans-
sa, enkä niin ollen ole ollenkaan puolueeton niiden suh-
teen. Mutta pidän niistä paljon joka suhteessa. Muiden 
kasvateista voisin mainita kans & pohj mva Kirman 
Ruman ja sen tyttären kans & pohj mva Sfinksin 
Jaden. Nämä salukit ovat hyvin lähellä ihannettani. 
Niillä oli myös hyvin kaunis ”naama”, mitä pidän kovin 
tärkeänä.

”Salukissa tulee olla viehkeyttä ja tasapainoa, voimaa 
ja eleganssia ja sen tulee käyttäytyä arvokkaasti. Minä 
pidän myös suunnattomasti kauniista ”naamasta”, jossa 
on hieno ilme. Tällä en tarkoita niinkään kallon muo-
toa kuin silmien muotoa ja katsetta. Pidän myös tär-
keänä olka- ja kyynärvarren asentoa ja pituutta. Niiden 
tulee olla riittävän taakse kiinnittyneet, jotta koira olisi 
tasapainoinen.”

”Kaikkein tärkeintä on ollut päivittäinen kanssa-
käyminen koirieni kanssa. Jokapäiväinen metsälenkki 
on päiväni kohokohta. Iloitsen ja nautin siitä kauniis-
ta näystä, kun koirani kiitävät ympyrää ilosta sekaisin. 
Koirieni ja tuomarintehtävieni ansiosta olen solminut 
monta syvää ja kestävää suhdetta ympäri maailmaa. Kun 
en muutamaan kuukauteen ole ollut missään näyttelys-

sä, ”näyttelysuontani” alkaa vetää. Silloin on ihanaa 
pakata koirat autoon ja lähteä matkaan ihmisiä 

tapaamaan sekä jännitystä ja ilmapiiriä hais-
telemaan.” •

Helmikuussa sairauteen menehtynyt Lena Stålhandske oli pitkäaikainen salukikasvattaja 
ja ulkomuototuomari. Viimeksi Stålhandske arvosteli salukeja Suomessa vuoden 

2012 Kartano Weekendissä. Stålhandskea haastateltiin Saluki-lehteen 1/1994 osana 
ruotsalaisten salukikasvattajien haastattelua. Tässä hänen kirjoittamiaan ajatuksia.

alla
Lokakuussa 

2014 Lena 
valitsemassa 
BIS-voittajaa 

Mildurassa, 
Australiassa.
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 “Odotin Helsingin Voittaja-näyttelyä innolla saatuani 
kutsun tuomaroimaan salukeja. Suomalaisten salu-
kien laadulla on ollut jo vuosikymmenten ajan erit-

täin hyvä maine. Olinkin erityisen kiinnostunut siitä, pitikö 
tämä edelleen paikkansa. Myönnän, että saluki on minul-
le rotuna yksi hankalimmin arvosteltavista, koska rotumää-
ritelmä on melko väljä esimerkiksi säkäkorkeuden suhteen. 
Entä tyyppi, mitä odottaisin? Eri tyyppien väleillä on monia 
eroja ja tämä oli selkeästi havaittavissa myös tässä näyttelyssä.

Rodussa on paljon huomioitavia 
yksityiskohtia

Minulle kauneus on tässä rodussa erittäin tärkeää. En 
tarkoita vain ulkonäköä, mutta sitä, 
että koira antaa sellaisen vaikutel-
man, että se pystyy tekemään sitä 
mitä sen on tarkoitus tehdä. Rodussa 
on paljon yksityiskohtia, jotka täy-
tyy arvostellessa muistaa. Ilme, pää, 
korvien asento – muutamia mai-
nitakseni. Pidän sulavista linjoista, 
jotka alkavat päälaelta ja jatkuvat 
aina hännän kärkeen. Kohtuulliset 
kulmaukset, jotka tekevät liikkumi-
sesta vaivatonta, ovat hyvin tärkeät. 
Kaikkea tätä näin Helsingissä, tar-
koitan variaatioita. On mahdotonta 
summata kaikkea yhteen muuten kuin luonteiden ja lihas-
kunnon osalta, ja ne olivat hyviä.

Entä sitten itse arvostelu?
Etenkin nartut olivat mykistäviä, mutta toki joukossa oli 

myös todella hyviä uroksia. Parhaimmat molemmista suku-
puolista olivat laadultaan erinomaisia. Päivän paras luok-

ka oli narttujen avoin luokka, joka ei ollut tavanomainen, 
mutta miellytti silmää.

Parhaassa urosluokassa tyyppivariaatiota oli enemmän 
kuin nartuissa. Voittajani esitettiin veteraaniluokassa, ja 
mikä veteraani se olikaan! Se kiinnitti huomioni heti astues-
saan kehään ja täytti toiveeni kauneudesta, liikkeestä ja toi-
mivuudesta. Olin onnellinen voidessani palkita sen rotunsa 
parhaana, mutta myös ryhmän parhaana.

Parhaassa narttuluokassa kaikki olivat erinomaisia salu-
keja, joista yksi oli hieman kauniimpi kuin muut. Olin tyy-
tyväinen päättämiini sijoituksiin, ja niistä voi olla samaa tai 
eri mieltä. Paras narttu esitettiin myös veteraaniluokassa. 
Ehkei ole rodun kannalta lupaavaa, että parhaat yksilöt oli-

vat jo iäkkäitä? Mutta par-
haiden tulee toki voittaa.

Paras narttu oli erittäin 
kaunis, jolla oli kauniiden 
ja sulavien linjojen lisäk-
si myös poikkeuksellisen 
hyvät liikkeet. Erot toisek-
si sijoittuneeseen narttuun 
olivat häviävän pienet.

Haasteita tulevaan
Rodussa on myös aina 

jotain parannettavaa ja se 
on haaste kasvattajille. Yksi 

minua eniten häirinneistä seikoista oli huonot lantiot, jotka 
olivat liian lyhyitä ja liian jyrkkiä. Tällaiset lantiot myös ra-
joittavat liikkeitä.

Palasin kuitenkin kotiin mukanani paljon hyviä muisto-
ja suomalaisista salukeista. Pitäkää kiinni siitä mitä teillä on. 
Kiitos näytteilleasettajille salukien esittämisestä sekä erittäin 
hyvästä kilpailuhengestä.” •

Voittaja-
näyttelyt 

2014
kuvat Pasi Soininen ja Jukka Pätynen

tuomarikommentti Åge Gjetnes

Ju
kk

a 
Pä

ty
ne

n

”Minulle kauneus on 
tässä rodussa erittäin 

tärkeää. En tarkoita vain 
ulkonäköä, mutta sitä, 

että koira antaa sellaisen 
vaikutelman, että se 

pystyy tekemään sitä mitä 
sen on tarkoitus tehdä.”

Näyttelyvuosi huipentui joulukuussa Helsinki Winner 2014- ja  
Voittaja 2014 -näyttelyihin. Saluki-ilmoittautumisia 
oli koko viikonlopulle yli sata. Saluki-lehti sai 
tuomarikommentit tällä kertaa vain sunnuntailta.

»
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Veteraanivoittajat El Hamrah Chason-Shir ja Aziz Xanom. HeJW-14 Desierto Bellezza Hyperborea Divina.

JW-14 Desierto Bellezza Hyperborea Asherali.Molempina päivinä junioriuroksissa  
voittajatittelin sai Qirmizi Paganini.

Helsinki Winner -näyttelyn kauneimmat Aziz Karim ja Aziz Jalila. Sunnuntain tuplasti kauneimmat  
El Hamrah Chason-Shir ja Aziz Xanom.

Helsinki Winner 2014 Voittaja 2014
tuomari Juan Naveda Carrero
1 pentu + 31 urosta + 26 narttua

tuomari Åge Gjetnes
1 pentu + 27 urosta + 25 narttua

ROP & ROP-vet El Hamrah Chason-Shir
VSP & VSP-vet Aziz Xanom
JW-14 Qirmizi Paganini
JW-14 Desierto Belleza Hyperborea Asherali

ROP Aziz Jalila
VSP Aziz Karim
ROP-vet El Hamrah Chason-Shir
VSP-vet Aziz Xanom
HeJW-14 Qirmizi Paganini
HeJW-14 Desierto Belleza Hyperborea Divina

pu-1 Aziz Karim, CACIB
pu-2 El Hamrah Chason-Shir
pu-3 Aziz Filsufh, VACA
pu-4 Aziz Mohsen
Kirman Dominius, sert
Dyynien Kesra Kevr, vasert

pn-1 Aziz Jalila, cacib
pn-2 Aziz Kohinoor, vaca
pn-3 Sunfire Ghaliya, sert
pn-4 Viviennewestwood Del Borghino 
 vasert

pu-1 El Hamrah Chason-Shir,
pu-2 Aziz Karim, cacib
pu-3 Tazillah Darius, vaca
pu-4 Qirmizi Paganini, sert
Assim, vasert

pn-1 Aziz Xanom
pn-2 Elamir Bela Dharma,  
 cacib, sert → fi mva
pn-3 Aziz Jalila, vaca
pn-4 Viviennewestwood Del Borghino 
  vasert
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Kiertopalkinnot 2014

Vuoden saluki 
saluki of the year 2014

1 Aziz Jalila 225 rop

2 Aziz Haifa 187

3 Elamir Classic Souvenir 181 vsp

4 Aziz Xanom 174

5 Aziz Karim 171

6 Tazillah Dianna Diora 146

7 Aziz Luxor 131

8 El-Ubaid’s Sincerity Isis 126

9 El Hamrah Chason-Shir 19

10 Kirman Vasuman 117

11 Tazillah Darius 113

12 Sunfire Ghaliya 106

13 Aziz Cashme 95

14 Desierto Belleza Galaxia Mustang 89

15 Soheil Nour Aimee 88

16 Aziz Filsufh 85

17 Sunfire Ghandoor 84

18 Tazillah Fayzal Fariz 72

19 Kehailan Papagena 67

20 Kehailan Figaro 62

21 Qirmizi Paganini 60

22 Aziz Mohsen 56

23 Aziz Ghadir 54

24 Shadmore Freya 51

25 Tazillah Eudora 49

26 Aziz Chakad 49

27 Sunfire Inanna 46

28 Zarabis Oaisara 46

29 Aziz Milad 43

30 Soheil Nour Bahira 42

Vuoden saluki-VSP Elamir Classic Souvenir.

Vuoden saluki, Vuoden voitokkain saluki, 
Vuoden Top-saluki Aziz Jalila.

Salukikerhon juoksukiertopalkinnot jaettiin jo marraskuussa ja 
näyttelykiertopalkinnotkin maaliskuussa, mutta tässä vielä kokoelma 

vuoden menestyksekkäimpiä salukeja sekä niiden kuulumisia.
Kiertopalkintosäännöt löytyvät osoitteesta 

www.saluki.fi/tulokset/kiertopalkintosaannot/
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Vuoden nuori saluki 
young saluki of the year 2014

1 Tazillah Dianna Diora 146

2 Aziz Luxor 131 vsp

3 Tazillah Darius 113

4 Desierto Bellezza Galaxia Mustang 89

5 Soheil Nour Aimee 88

6 Qirmizi Paganini 60

7 Aziz Mohsen 56

8 Tazillah Eudora 49

9 Sunfire Inanna 46

10 Aziz Milad 43

Vuoden voitokkain saluki 
the most winning saluki of the year 2014

1 Aziz Jalila 60 rop

2 Aziz Xanom 57

3 El Hamrah Chason-Shir 57 vsp

4 Aziz Filsufh 43

5 Aziz Luxor 38

6 Desierto Bellezza Galaxia Mustang 38

7 Aziz Karim 38

8 Aziz Haifa 37

9 Tazillah Dianna Diora 34

10 Tazillah Darius 30

Vuoden Top-saluki 
top saluki 2014

1 Aziz Jalila 262 rop

2 Aziz Karim 108 vsp

3 El Hamrah Chason-Shir 104

4 Elamir Classic Souvenir 102

5 Aziz Xanom 101

6 Aziz Haifa 89

7 Aziz Filsufh 48

8 Desierto Bellezza Galaxia Mustang 46

9 Kehailan Papagena 42

10 Tazillah Dianna Diora 41

Vuoden nuori saluki Tazillah Dianna Diora.

Vuoden Top-saluki-VSP Aziz Karim.

Vuoden nuori saluki -VSP, Leevin muistopalkinto Aziz Luxor.
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Vuoden veteraanisaluki 
veteran of the year 2014

1 Aziz Xanom 225

2 El Hamrah Chason-Shir 163 vsp

3 Kirman Vasuman 120

4 Khalils Qadira A Qadar 96

5 Ghazal Alfarana Khaos 78

6 Dyanitos Moccasin 46

7 Desierto Bellezza Anzuelo 42

8 El Hamrah Unnah 34

9 Dix Dax Ezabahz 33

10 Stenara Afarim Ahrkad 30

Vuoden jalostussaluki 
top sire/dam of the year 2014

1 Tazillah Latif Farrukh 414

2 Aziz Xanom 340 vsp

3 Aziz Shalil 334

4 Khalils Setareh 279

5 Dabka’s Felicia 277

6 Qirmizi Jericho 249

7 Tazillah Iran Taraneh 141

8 Aziz Vajahat 119

9 El Hamrah Chamed 111

10 Khalils Waqar 50

Vuoden voitokkain saluki-VSP, Vuoden veteraanisaluki-VSP 
El Hamrah Chason-Shir.

Vuoden jalostussaluki Tazillah Latif Farrukh.

Vuoden veteraanisaluki, Vuoden jalostussaluki-VSP Aziz Xanom.

Leevin muistopalkinto 
Leevi’s commemorial trophy 2014

1 Aziz Luxor 28

2 Mu’azzaz Barande 47

3 Soheil Nour Aimee 58

4 Sunfire Idelle 103

5 El Hamrah Jamrah 118
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SvSR kiertopalkinto 
Trophy of the Swedish Saluki Club  
for the Most Versatile Saluki 2014

1 Tazillah Fayzal Faris 60

Vuoden kasvattaja  
breeder of the year 2014

1 Aziz 757

2 Tazillah 380

3 Sunfire 277

4 El Hamrah 215

5 Soheil Nour 166

6 Kirman 163

7 Desierto Bellezza 144

8 Dyynien 80

9 Khaireddin 46

10 Dyanitos 44 Vuoden kasvattaja kennel Aziz.

Jonin muistopalkinto, SvSR kiertopalkinto 
 Tazillah Fayzal Faris.

AL
EX

 W
IIK

Jonin muistopalkinto 
Joni’s commemorial trophy 2014

1 Tazillah Fayzal Faris 20

2 El-Ubaid’s Sincerity Isis 23

3 Aziz Luxor 28

4 Zarabis Oaisara 45

5 Mu’azzaz Barande 47

6 Soheil Nour Aimee 58

7 Aziz Ehsan 62

8 Ghazal Alfarana Khaos 64

9 Zarabis Oldooz 79

10 Dioskury Laralani Of Ghazal Alfarana 87

Haluaisitko olla mukana 
kerhon agility- 
toiminnassa vuonna 2016?

Ota yhteyttä:
Heidi Lappalainen/
wonderflounder@gmail.com

JA
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N
EN
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Vuoden ratajuoksija 
racing saluki of the year 2014

1 Ruweis Haytham 44 Vuoden 
ratajuoksija, 
Vuoden 
aktiivijuoksija, 
10 hyväksyttyä 
lähtöä

2 Tazillah Fayzal Faris 35

3 Tâdj Mahâl Jalakalila 23 Vuoden 
ratajuoksija-vsp

4 Action Ö El Hor Laaman 23 Vuoden veteraani

5 Al-Kefeus Alrai 22

6 Sharraque Asvinn 20

7 Qashani Khalifa Hama 19

8 Kianoush Y-Shirvan 18 Vuoden tulokas 
(32,94 s)

9 Dyynien Jelal Jawhar 16

10 Tazillah Fadia Farahnaz 12

11 Zarabi Pratiti 11

12 Agent Amok El Hor 
Laaman

11 Vuoden 
veteraani-vsp

Hangmatana n’Agzir 7 Vuoden tulokas-vsp 
(33,82 s)

Vuoden tulokas Kianoush Y-Shirvan.
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Vuoden tulokas-VSP Hangmatana n’Agzir.

Vuoden ratajuoksija, Vuoden aktiivijuoksija Ruweis Haytham. 

Vuoden ratajuoksija-VSP Tâdj Mahâl Jalakalila.

M
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Vuoden veteraani-VSP Agent Amok El Hor Laaman.
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Vuoden veteraani Action Ö El Hor Laaman. 
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Oikealla Stina ja Janette Jalkasen Aziz-kennel keräsi eniten 
kasvattajapisteitä jo viidennentoista kerran.  

Kuvassa Stina ja Aziz Fazilat.Vuoden veteraani-VSP Desierto Bellezza Bendito.

Vuoden maastojuoksija ja Vuoden tulokas Tazillah Evita Queen.
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Vuoden veteraani Aziz Ehsan.
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Vuoden tulokas-VSP Al Wathba Dil Nawaz.

KR
IS

TA
 N

U
K

AR
I

TA
RU

 N
O

U
SI

AI
N

EN

Vuoden maastojuoksija-VSP Non Serviam Credo Quia Absurdum.
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Vuoden maastojuoksija 
lure coursing saluki of the year 2014
1 Tazillah Evita Queen 93 Vuoden 

maastojuoksija & 
Vuoden tulokas

2 El Hamrah Jamrah 90

3 Tazillah Eliana 90

4 Kuriirin Irmelina Kickapoo 78

5 Dioskury Laralani Of 

Ghazal Alfarana

77

6 Zarabis Pratiti 71

7 Mu’azzaz Barande 68

8 Aziz Iryana 68

9 Non Serviam Credo Quia 
Absurdum

67 Vuoden 
maastojuoksija-VSP

10 Zarabis Payal 64

11 Al Wathba Dilwar Faarih 60

12 Al Wathba Dil Nawaz 59 Vuoden tulokas-VSP

13 Salmanazar Abla Tiger Lily 56

14 Al-Yasamin Samina 56

15 El-Ubaid’s Sincerity Isis 51

16 Hyrkanya Yann Swanilda 51

17 Zarabis Oiasara 51

18 Uziduzit Hawksview  

Non Serviam Tomahawk

49

19 Hepsankeikka 47

20 Aziz Mitra 46

21 Aziz Luxor 46

22 Zarabis Ozdemir 46

23 Tazillah Ghalia Karmah 45

24 Zarabis Oldooz 44

25 Aziz Ehsan 43 Vuoden veteraani

Desierto Belleza 

Bendito

21 Vuoden veteraani-VSP
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P äivitetäänpä lyhyesti Emirin 
kuulumisia (aiemmat kuulu-
miset lehdissä 4/2012 ja 3/2014). 

Oli hieno yllätys, että Emir voit-
ti vuoden vsp-tittelin vieläpä näin 
nuorella (3 v) iällä. Aiemmin nyt jo 
edesmennyt salukini Tazillah Rajaah 
al-Rubin ”Ruben” saavutti tämän tit-
telin kahdesti ja ajattelin ettei minun 
kohdalleni enää kolmatta kertaa 
moista sijoitusta osu varsinkaan eri 
salukin kanssa. Toki ovathan nuo 
sukulaismiehiä ja kotona olen vahin-
gossa meinannut Emiriä useastikin 
Rubeniksi kutsua. Niissä on monia 
samanlaisia piirteitä vaikka toisaalta 

ovat ihan erilaisia. Molemmat ovat 
olleet kovin kiintyneitä minuun ei-
vätkä oikein muista ihmisistä kovin 
paljon perusta.

Emirin upeasta näyttelyvuodes-
ta jäi päällimmäisinä mieleen erk-
kariviikonlopun hienot sijoitukset 
(vsp ja bis), Pärnun kansainvälisen 
näyttelyn bis-voitto, jossa Emir sai 
viimeisen cacibinsa ja saavutti kan-
sainvälisen muotovalion arvon sekä 
Kartano Weekendin vsp-sijoitus.

Kiitos kaikille onnitteluista ja me-
nestyksekästä näyttelyvuotta 2015 
kaikille kilpakumppaneille! •

 ”L ällänlää oon Lilla”. Tuo kuvastaa kyllä meidän Lillaa, 
a.k.a. sbis c.i.b fi se ee lv ch hejw-11 lvv-14 
hev-14 Aziz Jalila, aikas hyvin. Lilla on leikkisä 

ja hullunkurinen kohta 5-vuotias tyttönen, jolta ei huu-
moria puutu. Tyttö on myös maailman kiltein ja helpoin 
saluki ikinä. Äitinsä Nipan (sbis c.i.b fi se ru ee sk 
mva, pmjv-05, fiv-08 mv-09 fiv-09 pmv-09 hev-
13 hevv-13 pmv-13 pmvv-13 fivv-13 vmv-14 hevv-
14 fiv-14 fivv-14 Aziz Xanom) lailla myös Lilla nauttii 
huomiosta ja rakastaa näyttelyitä. Vuosi 2014 oli upea! Lilla 
voitti useita sijoituksia ryhmässä mm. Messarin ryp-3 ja 
Tampereen ryp-2, ryp-1 voitot Vaasassa ja Porissa (arvostet-
tujen vinttikoiratuomareiden arvostelemina) sekä erkkarin 
BIS ja shown VSP! Muutama tittelikin tuli vuoden aikana. 
Meidän ugly duckling oli puhjennut kukkaan ja aikuistu-
nut! Odotamme innolla mitä vuosi 2015 tuo tullessaan. •

Vuoden saluki

Oikealla Stina ja Janette Jalkasen Aziz-kennel keräsi eniten 
kasvattajapisteitä jo viidennentoista kerran.  

Kuvassa Stina ja Aziz Fazilat.

 A ziz-haastattelu on ollut jo lehdessä niin monesti, että 
kaikki varmaan jo tietävät taustat. Joten lyhyestä virsi 
kaunis: ihanille kasvatinomistajillemme kaunis kiitos 

niin viime kuin edellisistäkin vuosista! Ryhmässä on voi-
maa – nyt jo peräti viidennentoista kerran! •

Vuoden kasvattaja

Voittajat kertovat

Vuoden saluki-vsp
c.i.b fi, lv & ee mva balt v-13, jv-12

Elamir Classic Souvenir

sbis c.i.b fi se ee lv ch hejw-11 lv v-14 hev-14
Aziz Jalila

Aziz
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 Helmikuu lähenee loppuaan tätä kirjoitettaessa ja järven 
jäät ovat nyt parhaimmillaan nopeusharjoittelua var-
ten, eli kevät on aikaisessa. Toivottavasti myös Ruweis 

Haythamin kunto on kohdillaan, kun kisakausi starttaa 
maastokisojen merkeissä toukokuun alussa. Haytham on 
harjoitellut kevään aikana erityisesti rinnejuoksua, sillä salu-
kin tullessa keski-ikään lihasvoima yleensä heikkenee, joten 
sitä on syytä harjoitella erilaisin harjoittein. Nopeusharjoitus 
alkaa maaliskuun alussa, eli noin 600–1000 metrin veto-
ja jäällä. Haytham ei tarvitse näissä harjoituksissa lainkaan 
viehettä, vaan se juoksee täysillä luokseni riippumatta olen-
ko edes näkyvissä. Eniten sitä kuitenkin toivoo, että saluki 
pysyisi kaikenpuolin terveenä, sillä, kun on kyseessä nopea-
liikkeinen vinttikoira, yllätyksiä voi sattua vaikkapa metsä-
lenkeillä. Haythamilla olisi edessään vielä kolme kisakautta, 
joten sopii toivoa, että terveyttä ja intoa harrastaa riittäisi 
loppuun saakka.

Haythamilla oli kunnia voittaa Suomen Salukikerhon 
Vuoden ratajuoksija 2014- sekä Vuoden aktiivijuoksi-
ja 2014 -tilasto. Kausi oli kokonaisuudessaan hieno koke-
mus, sillä olemme varsin uusia harrastajia ratapuolella, ja 
paljon on ollut opittavaa. Tulevan kauden tavoitteita olisi 
saavuttaa käyttövalioaika radalta Suomen ratavalio -tit-
telin saamiseksi. Tosin veikkaan, että Haythamilla riittää 
intoa vielä useampaan kisaan, kuitenkin tarkkaan harkiten.  
Kauden päätavoitteita olisi myös päästä Suomessa pi-
dettäviin Euroopan Maastomestaruus 2015 -kilpai-
lujen Suomen edustusjoukkueeseen. Mutta liput tu-
levat heilumaan kyllä kannustusjoukoissa muiden 
puolesta, jos ei karsintakisoissa tulisi onnistumaan.  
Toivomme kaikille harrastajille kisaamisen iloa ja onnea. 
Kisapaikoilla taas nähdään! •

Vuoden ratajuoksija
FI K VA-M, SMM-11 
Ruweis Haytham

Vuoden ratajuoksija-vsp
FI K VA-M, SMM-11 
Tâdj Mahâl Jalakalila

 O len Tâdj Mahâl Jalakalila, tutuille Aino ja täytän 
kohta 5 vuotta eli olen siis vielä ihan vauva. Ainakin 
viime kesänä kisapaikoilla moni vielä kyseli, että olen-

ko pentu? Ajattele, vissiin olen aika hyvin säilynyt, vaikka en 
minä noita ihmisiä aina muutenkaan ymmärrä. Kerrankin 
toin mammalle aarteen, jonka löysin pellolta ja olin siitä tosi 
ylpeä ja päätin että annan mammallekin siitä vähän, mutta 
minä näin sivusilmällä, että se vähän myöhemmin heitti 
sen ojaan! Ja minä kun olisin ollut vaan tosi ajattelevainen. 
Vieläkin on ikävä sitä linnunsiipeä.

Ihana, että on jo kevät ja aurinkokin välillä pilkahtelee, 
saa ajatukset kesään ja niihin huikeisiin kisajuoksuihin ja 
kivojen poikien tapaamiseen. Onneksi nyt on ollut niin pal-
jon lunta, että lumihangissa loikkiessa kunto nousee kohis-
ten. Talvi on levätty ja lihottu, mutta valitettavasti nyt on 
vissiin alkanut jo valmistautuminen kisakauteen, koska ne 
ei anna mulle enää niin paljon ruokaa kuin lepokaudella. 
Tämä onkin sellainen kaksipiippuinen juttu; toisaalta minä 
rakastan juoksemista, mutta toisaalta minä haluaisin myös 
syödä oikein paljon, vaikka kaikkien meidän muidenkin 
koirien ruoat, joka ei kylläkään onnistu ikinä.

Mutta nähdään taas kohta kisapaikoilla, aurinkoa elä-
määnne! •
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 Hän on musta, nopea, ketterä ja vietikäs – valitsin hänet 
kotiin jääväksi kuitenkin varsinkin luonteen tasapai-
noisuuden ja sisäisen kestävyyden vuoksi. Minulla on 

sellainen tapa, pidän henkisestä vahvuudesta salukeissakin.
Evita syntyi meidän kauan suunniteltuun pakastepentu-

eeseemme, jossa isänä oli USA:ssa erittäin hyvin näyttelyis-
sä menestynyt vanhempi herrasmies us ch us grand ch 
Blue Nile Vanilla Ice ”Slik” ja emänä oma musta karismaat-
tinen kaunokaisemme c.i.b Tazillah Iran Taraneh. Emä 
Tarah oli ehtinyt harrastaa ratajuoksua ja maastojuoksua 
jonkin verran ennen pentuetta ja sillä oli maastoista sertk, 
sekä radalta varmoja suorituksia. 

Pentueeseen syntyi 2+4 pentua, joista kaksi lähti urok-
sen omistajalle Oklahomaan. Meille jäivät kotiin molem-
mat mustat tytöt, lähinnä kaksoset, Evita Queen ja Eliana. 
Harva pystyy niitä erottamaan toisistaan, vaikka ovathan 

ne erilaiset.
Evita ja siskonsa Nikita (Eliana) ovat päässeet aina juok-

semaan yhdessä isossa pihassamme, ja hehän tosiaan juokse-
vat! Koko kasvuajan he hioivat kropan hallintaa ja sitkeyttä 
ja voimaa rinteisellä tontillamme, ja uskon siitä olleen ison 
avun maastouraa ajatellen. Molemmat olivat hyvin varma-
jalkaisia, törmäilyjä ja vahinkoja tapahtui todella vähän. 
Vieheharjoituksia tehtiin vähän, sillä näiden tyttöjen vie-
heinto oli näkyvissä jo ihan alusta asti. Ensimmäisen kerran 
moottorivieheen perässä siskokset olivat Hyvinkäällä möl-
linmaastoissa syksyllä 2012, 4,5 kk ikäisinä. Muistaakseni 
Nikita juoksi koko radan komeasti, Evita havaitsi kesken 
kaiken siskonsa ja minut pellon laidasta ja lähti tulemaan 
luokse.

Sisarukset juoksivat ensimmäisen maastokisansa 
Hyvinkäällä toukokuussa 2014 ja olivat aktiivisia koko kau-
den. Ne ovat hyvin samantyyppisiä juoksijoina, enkä ole 
koskaan osannut päättää, kumpi niistä olisi parempi. Kun 
toinen on alkuerien jälkeen ollut huonommalla sijalla, olen 
pitänyt sille peukkuja ja toivonut sen saavan siskonsa kiinni. 
Vuoron perään ne ovat olleetkin korkeammalla sijalla loppu-
tuloksissa. Ne ovat pian vasta kolmivuotiaita, joten toivom-
me monia hyviä kausia näiden sisarusten kanssa.

Evita on kotona iloinen, seurallinen ja sosiaalinen. Siinä 
on räväkkää riehakkuutta ja lempeää sydämellisyyttä samas-
sa paketissa. Se on kaunis, tasapainoinen saluki, jonka kans-
sa on ilo harrastaa myös näyttelyitä, jotka tosin ovat jää-
neet vähemmälle tämän maastoharrastuksen korostuttua. 
Kaikkea ei ehdi samalla kertaa, pitää vähän jaksotella.

Kiitos kaikille ihanille kisakavereille viime kaudesta, 
kanssanne oli mukava harrastaa! •

 V iime kilpailukausi oli Uskon toinen ja sekin meni oikein 
mukavasti. Vältyimme loukkaantumisilta ja pystyim-
me siten osallistumaan haluamiimme kisoihin. Viime 

kautena ei osallistuttu aivan yhtä paljon kuin edellisenä, 
mutta kilpailuja kertyi kuitenkin useampi. Usko sai puuttu-
van maasto-sertin ja valioitui viime kesänä. 

Valmisteluissa itse maastokokeisiin emme tehneet muu-
toksia, mutta hieman jouduimme tinkimään treenaamisesta, 
kun aika ei vain kaikkeen riittänyt. Viime kesänä ei ehditty 

vetää omia treeniviehevetoja aiempaan malliin ja mahdolli-
sesti siksi myös kausi 2014 oli Uskolla huomattavasti epäta-
saisempi mitä edellinen. Alkukauden kokeista Usko sai ihan 
mukavat arvostelut, mutta sen jälkeen oli todella epätasais-
ta. Paras kommentti taisi olla yhdessä arvostelussa tuomarin 
kirjoitus: ”tuli juoksemaan ovaalin”. En muista ihan tarkas-
ti sanoja, mutta tuo kuvastaa aika tarkasti sitä miten Uskon 
osalta jotkin kauden kokeet menivät. En tiedä onko Usko 
sitten tullut liian ”järkeväksi” vai eikö kunto ollut aivan koh-
dillaan, koska alkoi oikoa mutkat suoriksi. SM-maastoihin 
Uskolle sattui kuitenkin parempi päivä. Koeradat sopi-
vat Uskolle ja se pystyi uusimaan SM-maastomestaruuden, 
mikä oli siinä vaiheessa meille todellinen yllätys ottaen huo-
mioon aiemmat kauden kokeet. 

Tulevan kauden kisakalenteriin Uskolle on ajateltuna 
EM-maastojen karsinta sekä eteläisen Suomen maastokisat 
mahdollisuuksien mukaan. Todennäköisesti Uskon suori-
tusten ailahtelevaisuus jatkuu, mutta ei Usko niistä arvos-
teluista välitä, joten kokeisiin pyrimme osallistumaan aina 
kun ollaan terveenä. Nyt myös toinenkin salukimme on kil-
pailuikäinen, joten nähdään maastoissa ja oikein mukavaa 
kesän odottelua! •

Vuoden maastojuoksija 
Tazillah Evita Queen

Vuoden maastojuoksija-vsp
Non Serviam Credo Quia Absurdum



20 Saluki

Ajatus mahdollisimman kattavasta ja asiallisesta nyky-
tilanteen kartoituksesta kypsyi mielessäni hiljalleen, 
kun olin seurannut, kuunnellut ja lukenut sydänsai-

rauksista käytyä osittain asiatonta, liioittelevaa ja tietämä-
töntäkin keskustelua ja kirjoittelua. Otin yhteyttä vähän 
ympäri maailman selvittääkseni eri käytännöt sydäntutki-
musten suhteen, ongelmien laajuuden ja suhtautumisen sii-
hen. Sähköpostien vaihto oli ajoittain melko kiivastakin ja 
kielikylpykin oli ihan tervetullut, kun asioita selviteltiin vii-
dellä eri kielellä.

Oman salukin sydänsairaus innoitti 
sydäntutkimukseen
Kaikki alkoi siitä, kun USA:lainen DVM MaryDee Sist, sa-
lukien sydäntutkimuksen uranuurtaja, esitteli Suomessa 
Mustialan salukikongressissa kesäkuussa 2008 tutkimuk-
sensa salukien sydämistä. Toki meilläkin oli jokunen koira jo 
silloin kuollut dilatoivaan kardiomyopatiaan eli DCM:ään 
tai johonkin muuhun sydänvaivaan, mutta mitään lähem-
pää tietoa salukien sydämistä ei meillä ollut.

MaryDeen oma saluki oli kuollut sydänsairauteen, siksi 
hän kiinnostui juuri salukien sydämistä. Hän teki ensin 
ns. pilottitutkimuksen, jossa tutkittiin 20 salukin (iät 7–14 
vuotta) sydämet. Näistä 18:lla oli jo ennestään laajentu-
nut vasen kammio, mutta niistäkin 13 oli edelleen normaa-
leja ja voi hyvin vielä kuuden vuoden seurannan jälkeen. 
Tapauksista 16 olisi sopinut sen aikaisiin doberman nien 
DCM-viitearvoihin (ja olisi menehtynyt jo aika pian), mutta 
kolme niistäkin oli edelleen normaalia 3–5 ½ vuotta myö-
hemmin. Kuolleista viidellä ei ruumiinavauksessa ollut 
merkkejä sydänsairaudesta. Tämä sai MaryDee Sistin teke-
mään isomman tutkimuksen. 

MaryDee Sistin varsinainen Mustialassa esitelty tutki-
mus käsitti 95–100 salukia, joita tutkittiin 1–6 kertaa kuu-
den vuoden aikana vuosina 1990–1996, lisäksi kaikille kuol-

leille tehtiin perusteelliset ruumiinavaukset. Tutkimuksen 
koirat olivat iältään 2–15-vuotiaita. Näistä vain kaksi kuoli 
DCM:ään, viisi kuoli synnynnäisiin sydänvikoihin, mitraa-
liläpän ja trikuspidaaliläpän vikoihin.    

Muita diagnooseja: yli kolmanneksella oli sivuääniä, 
useimmat vaarattomia ja koirat elivät terveen elämän; yli nel-
jänneksellä oli rytmihäiriöitä, monilla oli laajentunut sydän, 
enimmäkseen vasen kammio (verrattuna muihin samanko-
koisiin rotuihin), joillakin oli pienempi sydänlihaksen supis-
tuvuus verrattuna muihin samankokoisiin rotuihin, mutta 
koirat elivät kuitenkin tervettä elämää.

MaryDee Sistin johtopäätöksiä:
•	 jotkin näistä muutoksista ovat normaaleja salukille
•	 salukeilla on yleensä laajentuneet aortat (äärimmäi-

seen suoritukseen kykeneviä juoksijoita)
•	 sivuäänet ja rytmihäiriöt eivät välttämättä ole oireita 

sydänsairaudesta
•	 hankittu sydänvika, usein mitraaliläpän vuoto, oli 

yleinen ja lisääntyi koiran ikääntyessä
•	 52 % tutkituista oli mitraaliläpän ongelmia
•	 rytmihäiriö ei tarkoita, että koiralla olisi tai sille tu-

lisi DCM, mutta se voi aiheuttaa äkillisen kuoleman
•	 äkkikuoleman syyksi paljastui useimmiten joko ryt-

mihäiriö tai hemangiosarkooma
•	 hemangiosarkooma, harvinainen verisuonisyöpä, oli 

neljäsosalla kuolleista salukeista: näistä kasvaimista 
viisi oli pernassa ja seitsemän sydämessä, repeytyes-
sään ne aiheuttavat laajan verenvuodon ja kuoleman.

Kardiomyopatian kaksi muotoa
Vielä pari mielenkiintoista huomiota Dr Kathryn Meursin 
esitelmästä Amerikan Kennelklubin järjestämässä terveys-
konferenssissa vuonna 2013:

Kardiomyopatia on yksinkertaisesti sanottuna sydänli-
hassairaus, jota on kahta eri muotoa: DCM (dilatoiva kar-

Salukien sydäntutkimuksen 
nykytilanne maailmalla 

ja meillä
teksti hilkka nousiainen kuvitus katri eerikäinen

diomyopatia, vasemmassa 
kammiossa) ja ARVC (ar-
rythmogenic right ventri-
cular cardiomyopathy eli oi-
kean kammion [sähköinen] 
rytmihäiriö). Ne ovat tyypil-
lisiä eri roduille. Esimerkiksi 
doberman nien DCM johtaa no-
peasti kuolemaan kun taas esim. 
salukien DCM ja vaikkapa bokse-
reiden ARVC käyttäytyvät aivan eri 
tavalla.

Nykyisin MaryDee Sist tallentaa kaikki 
hänelle toimitetut raportit USA:ssa tutkituista 
epäilyttävistä, ei normaaleiksi katsotuista diagnooseista. 
Myös Kanadassa on tapana tutkia jalostukseen käytettävät 
koirat, ja sieltäkin epäilyttävät tulokset lähetetään MaryDee 
Sistille. Sist on nykyisin aika varma siitä, että läheskään 
kaikki DCM:ksi epäillyt tai todetut tapaukset eivät ole sitä, 
vaan laajentunut vasen kammio on aika tyypillinen salukille 
läppävuodosta johtuen.

Australiassa tilanne on aika samanlainen kuin Suomessa 
oli noin 2009–2010. Sairauksista ei tiedetä, niistä ei puhu-
ta eikä tietoja kerätä, vaikka sellaista on jo vuosia sitten yri-
tetty ehdottaa. Ehkä he nyt saavat kimmokkeen ryhtyä aja-
tuksista tekoihin – ainakin olen kertonut heille miten meillä 
on toimittu ja asiaa tullaan käsittelemään kerhon maaliskuun 
kokouksessa.

Sydäntutkimusta Saksasta
Saksassakin on salukien sydämistä tehty tutkimus. Saksan 
Salukimeeting-tapahtumassa vuonna 2012 esiteltiin saksalais-
ten  kardiologien yhdistyksen Collegium Cardiologicumin 
tekemä yhteenveto ajalta 1.7.2009–19.6.2012. Tutkittuja koi-
ria oli 181, ilmeisesti aika nuoria, ja ne tutkittiin vain yhden 
kerran.

Tulokset jaoteltiin näin: 
•	 Aste 0: 126 koiraa  69,6 %  ei mainittavia löydöksiä.
•	 Aste 1:  40  koiraa   22,1 %  vähäisiä löydöksiä.
•	 Aste 2:  9   koiraa    4,9 %   keskinkertaisia löydöksiä.
•	 Aste 3:  1   koiraa   0,5 %   vakavia löydöksiä, pulmo-

naalistenoosi, keuhkovaltimon(läpän) ahtautuma, 
synnynnäinen.

Useimpien muutosten syynä olivat erilaiset läppävuo-
dot. Syitä äkkikuolemiin (joita kasvattajat olivat rapor-
toineet) ei tässä tutkimuksessa löydetty. Joitakin koiria 
suvuista, joissa äkkikuolemia oli esiintynyt, otettiin 24 
tunnin (Holter-) seurantaan, jossa voitiin todeta joitakin 
rytmihäiriöitä.

Monet koirista olivat tutkimushetkellä nuoria eikä mi-
tään jälkiseurantaa löydösten kehittymisestä vuosien var-
rella ollut. Äkkikuolemien syyksi arvioitiin tässäkin tut-
kimuksessa rytmihäiriöt.

Tämä Collegium Cardiologicum päätyi suosittelemaan, 
että koirat ultrattaisiin 2-, 4- ja 6-vuotiaina, ja jalostukseen 
käytettäisiin vain 0- ja 1-asteen koiria.

Salukien sydäntutkimuksen 
nykytilanne maailmalla 

ja meillä

69,6 %
22,1 %

4,9 %
0,5 %

Aste 0 (ei mainittavia löydöksiä): 126 koiraa   

Aste 1 (vähäisiä löydöksiä): 40 koiraa   

Aste 2 (keskinkertaisia löydöksiä): 9 koiraa   

Aste 3 (vakavia löydöksiä, pulmonaalistenoosi, keuhkovaltimon
(läpän) ahtautuma, synnynnäinen): 1 koira   

Saksalaisen Collegium Cardiologicumin tekemä yhteenveto ajalta 1.7.2009–19.6.2012

Tutkittu yhteensä 181 koiraa

Sydänultraus vain jalostukseen 
käytettäviltä koirilta?
Saksan DWZRV (Suomen Vinttikoiraliittoa vastaava elin) 
eli Deutscher Windhund Zucht und Renn Verband on vaa-
tinut 1.8.2009 alkaen sydänultrauksen kaikilta jalostuk-
seen käytettäviltä koirilta. Vähimmäisikä ultraukselle on 15 
kuukautta. Vain koirilta, joilla on jo neljä pentuetta, vaa-
ditaan uusi tulos ennen seuraavaa pentuetta. Tämä on joh-
tanut siihen, että vain jalostukseen käytettävät koirat ult-
rataan ja useimmiten vain kerran. Mitään seurantaa ei ole, 
eikä muita koiria juurikaan tutkita. Tuloksia ei myöskään 
koota mihinkään.

Kysellessäni lisätietoja sydäntutkimuksista ja ultrauksista 
oli todella nihkeätä saada mitään vastausta, mutta lopulta 
sain tällaisen tilannetiedotuksen:

Tutkittu 122 urosta (vas.) ja 161 narttua eli 283 koiraa. 
Tulokset:
•	 Aste 0:   94       77 %            115    71 %
•	 Aste 1:   17         14 %              35    28 %
•	 Aste 2:   10          8 %                     9     5,5 %
•	 Aste 3:     1        0,8 %               2     1,2 %
Enempiä yksityiskohtia en saanut mistään irti. 

Jalostuksenohjaajan (Zuchtleiter) kanta oli, että riittää, 
kun pentueen vanhemmat tutkitaan, muista sukulaisista ei 
ole väliä. Kävimme aika kiivastakin sananvaihtoa terveys-
tutkimuksista ja niiden tarpeellisuudesta, mutta hän pysyi 
kannassaan, joka kuulemma on myös DWZRV:n viralli-
nen linja.

Itävallassa on aika lailla samanlaiset ohjeet kuin Saksassa. 
Jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan sydänult-
ra ja kilpirauhastesti, lisäksi suositellaan diabetestestiä. 
Jalostuskäytön alaikäraja on 22 kuukautta ja sydänultra voi-
daan tehdä 15 kuukauden ikäiselle koiralle. Kuitenkaan se ei 
saa myöhemminkään olla kahta vuotta vanhempi.

Äkkikuolemiin monia syitä
Englannissa tapahtui suhteellisen paljon äkkikuolemia (sud-
den death)  1980- ja 1990-luvuilla. S.E.Brownlie (PhD BVM&S 
MRCVS), asiantuntija irlanninsusikoirien sydäntutkimuksis-
sa ja monta raporttia niistä julkaissut, on kirjoittanut koke-
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Ajatus mahdollisimman kattavasta ja asiallisesta nyky-
tilanteen kartoituksesta kypsyi mielessäni hiljalleen, 
kun olin seurannut, kuunnellut ja lukenut sydänsai-

rauksista käytyä osittain asiatonta, liioittelevaa ja tietämä-
töntäkin keskustelua ja kirjoittelua. Otin yhteyttä vähän 
ympäri maailman selvittääkseni eri käytännöt sydäntutki-
musten suhteen, ongelmien laajuuden ja suhtautumisen sii-
hen. Sähköpostien vaihto oli ajoittain melko kiivastakin ja 
kielikylpykin oli ihan tervetullut, kun asioita selviteltiin vii-
dellä eri kielellä.

Oman salukin sydänsairaus innoitti 
sydäntutkimukseen
Kaikki alkoi siitä, kun USA:lainen DVM MaryDee Sist, sa-
lukien sydäntutkimuksen uranuurtaja, esitteli Suomessa 
Mustialan salukikongressissa kesäkuussa 2008 tutkimuk-
sensa salukien sydämistä. Toki meilläkin oli jokunen koira jo 
silloin kuollut dilatoivaan kardiomyopatiaan eli DCM:ään 
tai johonkin muuhun sydänvaivaan, mutta mitään lähem-
pää tietoa salukien sydämistä ei meillä ollut.

MaryDeen oma saluki oli kuollut sydänsairauteen, siksi 
hän kiinnostui juuri salukien sydämistä. Hän teki ensin 
ns. pilottitutkimuksen, jossa tutkittiin 20 salukin (iät 7–14 
vuotta) sydämet. Näistä 18:lla oli jo ennestään laajentu-
nut vasen kammio, mutta niistäkin 13 oli edelleen normaa-
leja ja voi hyvin vielä kuuden vuoden seurannan jälkeen. 
Tapauksista 16 olisi sopinut sen aikaisiin doberman nien 
DCM-viitearvoihin (ja olisi menehtynyt jo aika pian), mutta 
kolme niistäkin oli edelleen normaalia 3–5 ½ vuotta myö-
hemmin. Kuolleista viidellä ei ruumiinavauksessa ollut 
merkkejä sydänsairaudesta. Tämä sai MaryDee Sistin teke-
mään isomman tutkimuksen. 

MaryDee Sistin varsinainen Mustialassa esitelty tutki-
mus käsitti 95–100 salukia, joita tutkittiin 1–6 kertaa kuu-
den vuoden aikana vuosina 1990–1996, lisäksi kaikille kuol-

leille tehtiin perusteelliset ruumiinavaukset. Tutkimuksen 
koirat olivat iältään 2–15-vuotiaita. Näistä vain kaksi kuoli 
DCM:ään, viisi kuoli synnynnäisiin sydänvikoihin, mitraa-
liläpän ja trikuspidaaliläpän vikoihin.    

Muita diagnooseja: yli kolmanneksella oli sivuääniä, 
useimmat vaarattomia ja koirat elivät terveen elämän; yli nel-
jänneksellä oli rytmihäiriöitä, monilla oli laajentunut sydän, 
enimmäkseen vasen kammio (verrattuna muihin samanko-
koisiin rotuihin), joillakin oli pienempi sydänlihaksen supis-
tuvuus verrattuna muihin samankokoisiin rotuihin, mutta 
koirat elivät kuitenkin tervettä elämää.

MaryDee Sistin johtopäätöksiä:
•	 jotkin näistä muutoksista ovat normaaleja salukille
•	 salukeilla on yleensä laajentuneet aortat (äärimmäi-

seen suoritukseen kykeneviä juoksijoita)
•	 sivuäänet ja rytmihäiriöt eivät välttämättä ole oireita 

sydänsairaudesta
•	 hankittu sydänvika, usein mitraaliläpän vuoto, oli 

yleinen ja lisääntyi koiran ikääntyessä
•	 52 % tutkituista oli mitraaliläpän ongelmia
•	 rytmihäiriö ei tarkoita, että koiralla olisi tai sille tu-

lisi DCM, mutta se voi aiheuttaa äkillisen kuoleman
•	 äkkikuoleman syyksi paljastui useimmiten joko ryt-

mihäiriö tai hemangiosarkooma
•	 hemangiosarkooma, harvinainen verisuonisyöpä, oli 

neljäsosalla kuolleista salukeista: näistä kasvaimista 
viisi oli pernassa ja seitsemän sydämessä, repeytyes-
sään ne aiheuttavat laajan verenvuodon ja kuoleman.

Kardiomyopatian kaksi muotoa
Vielä pari mielenkiintoista huomiota Dr Kathryn Meursin 
esitelmästä Amerikan Kennelklubin järjestämässä terveys-
konferenssissa vuonna 2013:

Kardiomyopatia on yksinkertaisesti sanottuna sydänli-
hassairaus, jota on kahta eri muotoa: DCM (dilatoiva kar-

Salukien sydäntutkimuksen 
nykytilanne maailmalla 

ja meillä
teksti hilkka nousiainen kuvitus katri eerikäinen

diomyopatia, vasemmassa 
kammiossa) ja ARVC (ar-
rythmogenic right ventri-
cular cardiomyopathy eli oi-
kean kammion [sähköinen] 
rytmihäiriö). Ne ovat tyypil-
lisiä eri roduille. Esimerkiksi 
doberman nien DCM johtaa no-
peasti kuolemaan kun taas esim. 
salukien DCM ja vaikkapa bokse-
reiden ARVC käyttäytyvät aivan eri 
tavalla.

Nykyisin MaryDee Sist tallentaa kaikki 
hänelle toimitetut raportit USA:ssa tutkituista 
epäilyttävistä, ei normaaleiksi katsotuista diagnooseista. 
Myös Kanadassa on tapana tutkia jalostukseen käytettävät 
koirat, ja sieltäkin epäilyttävät tulokset lähetetään MaryDee 
Sistille. Sist on nykyisin aika varma siitä, että läheskään 
kaikki DCM:ksi epäillyt tai todetut tapaukset eivät ole sitä, 
vaan laajentunut vasen kammio on aika tyypillinen salukille 
läppävuodosta johtuen.

Australiassa tilanne on aika samanlainen kuin Suomessa 
oli noin 2009–2010. Sairauksista ei tiedetä, niistä ei puhu-
ta eikä tietoja kerätä, vaikka sellaista on jo vuosia sitten yri-
tetty ehdottaa. Ehkä he nyt saavat kimmokkeen ryhtyä aja-
tuksista tekoihin – ainakin olen kertonut heille miten meillä 
on toimittu ja asiaa tullaan käsittelemään kerhon maaliskuun 
kokouksessa.

Sydäntutkimusta Saksasta
Saksassakin on salukien sydämistä tehty tutkimus. Saksan 
Salukimeeting-tapahtumassa vuonna 2012 esiteltiin saksalais-
ten  kardiologien yhdistyksen Collegium Cardiologicumin 
tekemä yhteenveto ajalta 1.7.2009–19.6.2012. Tutkittuja koi-
ria oli 181, ilmeisesti aika nuoria, ja ne tutkittiin vain yhden 
kerran.

Tulokset jaoteltiin näin: 
•	 Aste 0: 126 koiraa  69,6 %  ei mainittavia löydöksiä.
•	 Aste 1:  40  koiraa   22,1 %  vähäisiä löydöksiä.
•	 Aste 2:  9   koiraa    4,9 %   keskinkertaisia löydöksiä.
•	 Aste 3:  1   koiraa   0,5 %   vakavia löydöksiä, pulmo-

naalistenoosi, keuhkovaltimon(läpän) ahtautuma, 
synnynnäinen.

Useimpien muutosten syynä olivat erilaiset läppävuo-
dot. Syitä äkkikuolemiin (joita kasvattajat olivat rapor-
toineet) ei tässä tutkimuksessa löydetty. Joitakin koiria 
suvuista, joissa äkkikuolemia oli esiintynyt, otettiin 24 
tunnin (Holter-) seurantaan, jossa voitiin todeta joitakin 
rytmihäiriöitä.

Monet koirista olivat tutkimushetkellä nuoria eikä mi-
tään jälkiseurantaa löydösten kehittymisestä vuosien var-
rella ollut. Äkkikuolemien syyksi arvioitiin tässäkin tut-
kimuksessa rytmihäiriöt.

Tämä Collegium Cardiologicum päätyi suosittelemaan, 
että koirat ultrattaisiin 2-, 4- ja 6-vuotiaina, ja jalostukseen 
käytettäisiin vain 0- ja 1-asteen koiria.

Salukien sydäntutkimuksen 
nykytilanne maailmalla 

ja meillä
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4,9 %
0,5 %

Aste 0 (ei mainittavia löydöksiä): 126 koiraa   
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Aste 2 (keskinkertaisia löydöksiä): 9 koiraa   

Aste 3 (vakavia löydöksiä, pulmonaalistenoosi, keuhkovaltimon
(läpän) ahtautuma, synnynnäinen): 1 koira   

Saksalaisen Collegium Cardiologicumin tekemä yhteenveto ajalta 1.7.2009–19.6.2012

Tutkittu yhteensä 181 koiraa

Sydänultraus vain jalostukseen 
käytettäviltä koirilta?
Saksan DWZRV (Suomen Vinttikoiraliittoa vastaava elin) 
eli Deutscher Windhund Zucht und Renn Verband on vaa-
tinut 1.8.2009 alkaen sydänultrauksen kaikilta jalostuk-
seen käytettäviltä koirilta. Vähimmäisikä ultraukselle on 15 
kuukautta. Vain koirilta, joilla on jo neljä pentuetta, vaa-
ditaan uusi tulos ennen seuraavaa pentuetta. Tämä on joh-
tanut siihen, että vain jalostukseen käytettävät koirat ult-
rataan ja useimmiten vain kerran. Mitään seurantaa ei ole, 
eikä muita koiria juurikaan tutkita. Tuloksia ei myöskään 
koota mihinkään.

Kysellessäni lisätietoja sydäntutkimuksista ja ultrauksista 
oli todella nihkeätä saada mitään vastausta, mutta lopulta 
sain tällaisen tilannetiedotuksen:

Tutkittu 122 urosta (vas.) ja 161 narttua eli 283 koiraa. 
Tulokset:
•	 Aste 0:   94       77 %            115    71 %
•	 Aste 1:   17         14 %              35    28 %
•	 Aste 2:   10          8 %                     9     5,5 %
•	 Aste 3:     1        0,8 %               2     1,2 %
Enempiä yksityiskohtia en saanut mistään irti. 

Jalostuksenohjaajan (Zuchtleiter) kanta oli, että riittää, 
kun pentueen vanhemmat tutkitaan, muista sukulaisista ei 
ole väliä. Kävimme aika kiivastakin sananvaihtoa terveys-
tutkimuksista ja niiden tarpeellisuudesta, mutta hän pysyi 
kannassaan, joka kuulemma on myös DWZRV:n viralli-
nen linja.

Itävallassa on aika lailla samanlaiset ohjeet kuin Saksassa. 
Jalostukseen käytettäviltä koirilta vaaditaan sydänult-
ra ja kilpirauhastesti, lisäksi suositellaan diabetestestiä. 
Jalostuskäytön alaikäraja on 22 kuukautta ja sydänultra voi-
daan tehdä 15 kuukauden ikäiselle koiralle. Kuitenkaan se ei 
saa myöhemminkään olla kahta vuotta vanhempi.

Äkkikuolemiin monia syitä
Englannissa tapahtui suhteellisen paljon äkkikuolemia (sud-
den death)  1980- ja 1990-luvuilla. S.E.Brownlie (PhD BVM&S 
MRCVS), asiantuntija irlanninsusikoirien sydäntutkimuksis-
sa ja monta raporttia niistä julkaissut, on kirjoittanut koke-
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muksistaan myös salukien sydäntutkimuksista vuonna 1996 
että uudelleen 2009.

Äkkikuolemat oletetaan yleensä sydänperäisiksi, vaikka 
muita mahdollisia syitä ovat hengitystietukkeumat, sisäiset 
verenvuodot, elektrolyytti- 
tai kalsiumepätasapaino, 
myrkytykset ja virustuleh-
dukset. Sydänperäisiä syitä 
ovat lähinnä rytmihäiriöt 
tai hemangiosarkooma.

Vuoden 2009 tutkimus 
tehtiin salukikerhon näyt-
telyn yhteydessä aikana, 
jolloin äkkikuolemat oli-
vat jo selvästi vähentyneet. 
Uutena sairautena (jota 
ei aiemmin ollut) nousi 
esiin aorttastenoosi, aor-
tan ahtauma sydämen va-
semman puolen aortassa. 
Tämä on synnynnäinen 
sairaus.

Näyttelyn yhteydessä tutkittiin 27 salukia, nuoremmil-
le (20 koiraa) tehtiin vain auskultaatio (= kuuntelu) ja yli 
5-vuotiaille (loput 7) ultra ja EKG. Nuorissa oli 11 koiraa joil-
la ei ollut sivuääniä, vanhemmissa vain yksi. Vuoden 1996 
tutkimuksessa oli mukana monta koiraa, jotka harrastivat 
säännöllisesti coursingia (elävän jäniksen ajoa) ja siinä tut-
kimuksessa yli 10 %:lla koirista oli asteen 3 tai sitä vakavam-
pi sivuääni (asteikko on 1–6 jolloin esim. 5/6 tai 6/6 on jo 
vakava sivuääni). Vuonna 2009 coursing oli jo kiellettyä ja 
sivuäänten vähennettyä huomattavasti Brownlie kysyykin, 
miten paljon atleettinen elämä ehkä vaikuttaa sydämiin.

Englannin terveyskyselyssä alhainen 
vastausprosentti
Myös The English Kennel Club teki vuonna 2004 terveys-
kyselyn monille roduille, myös salukeille. Vastausprosentti 

oli valitettavasti vain 24 %, joten tuloksiin on suhtaudut-
tava varauksella. Vastauksia saatiin 193 elossa olevan ja 132 
jo kuolleen koiran osalta. Kuolinikä (mediaani) oli 12 vuot-
ta, korkeampi kuin millään muulla roduilla. Vanhin saluki 

oli 16 vuotta 4 kuukautta 
ja nuorin kuollut 1 vuosi 11 
kuukautta. Yleisin kuolin-
syy oli erilaiset syövät, 47 
kpl (35,6 %), seuraavana 
erilaiset sydänsairaudet, 19 
kpl (14,4 %), kolmantena 
ikä ja vanhuuden aiheutta-
mat vaivat 17 kpl (12,9 %). 

Elossa olevista 193 koi-
rasta 130 (67 %) oli tervei-
tä, muilla (63 kpl, 33 %) 
oli jotakin terveydellistä 
raportoitavaa.

Ranskan itämais-
ten vinttikoirien ker-
hon (F.A.L.A.P.A. = Club 
FranÇais des Amateurs 

de Lévriers d’Asie, Persans et Afghans) sivuilla ei ole 
yhteyshenkilöä salukeille tai jalostusasioista vastaavaa, 
joten sinne en edes kirjoittanut. Minua vain ihmetytti-
vät heidän uudistamansa koodit salukien värien rekiste-
röinnistä. Tricolouria (black/tan jolla valkoista jaloissa, 
rinnassa ym.) ei ole lainkaan, se on nyt black, sable mar-
kings, white particolouring. Harmaata, tummaa tai mus-
taa grizzleä ei myöskään ole, on vain entinen red grizzle 
joka on nyt fawn, black grizzled. 

Belgiassa ja Norjassa tutkimuksia ei vaadita
Belgian kerho ei vaadi mitään tutkimuksia eikä myöskään 
kerää tai tallenna mitään tietoja. Tapana ei myöskään ole 
tehdä terveystutkimuksia koirille. Ilmeisesti Hollannissa on 
samoin, sieltä en saanut vastausta lainkaan useista yrityksis-
tä huolimatta.

122 urosta 161 narttua

Aste 0: 94 koiraa   Aste 0: 115 koiraa   
Aste 1: 17 koiraa   
Aste 2: 10 koiraa   
Aste 3: 1 koira   

Aste 1: 35 koiraa   
Aste 2: 9 koiraa   
Aste 3: 2 koiraa   

Tutkittu yhteensä 283 koiraa 

77 %
14 %

8 %
0,8 %

71 %
28 %

5,5 %
1,2 %

Aste 0 (ei mainittavia löydöksiä)  Aste 1 (vähäisiä löydöksiä)  
Aste 2 (keskinkertaisia löydöksiä) Aste 3 (vakavia löydöksiä, 

pulmonaalistenoosi, keuhkovaltimon(läpän) ahtautuma, synnynnäinen).

Lähde: Deutscher Windhund Zucht und Renn Verband

 
Suomessa sydänultraukset  

ovat alkaneet vasta hiljattain.  
Vuonna 2006 ultrattuja oli 2 kpl,  

vuonna 2007 0 kpl,  
vuonna 2008 1 kpl,  
vuonna 2009 0 kpl,  

vuonna 2010 jo 17 kpl 
  ja vuonna 2011 tutkimukset  

alkoivat toden teolla.

Norjassa ei myöskään ole mitään suosituksia eikä vaati-
muksia, eikä siellä juurikaan tutkita koiria eikä kerätä tie-
toja tutkimuksista. Vinttikoirakerhon (Myndeklubben) 
salukivaliokunta on kuitenkin yhden erikoisnäyttelynsä yh-
teydessä ottanut verinäytteitä ja lähettänyt Suomeen Lohen 
ryhmälle.

Ruotsissa sydäntutkimukset alkuvaiheessa
Ruotsissa kuten meilläkin Kennelliitto (SKK) kerää, tal-
lentaa ja julkaisee sivuillaan (Avelsdata) esimerkiksi lonk-
kakuvaus- ja silmäpeilaustuloksia, mutta salukien sydäntut-
kimukset ovat siellä vasta alkuvaiheessa. SKK:n Avelsdata 
vastaa meidän KoiraNetiä. Göteborgin kardiologi Björn 
Åblad vastasi, että noin 50 normaalia salukia on tutkittu, sen 
sijaan hän ei vastannut kysymykseeni siitä, ovatko ne vain 
Göteborgin tienoilla tutkittuja vai sisältyvätkö tähän lukuun 
myös Tukholmassa ja Uppsalassa tutkitut. Åblad on teke-
mässä yhteenvetoa omista tutkimuksistaan Salukiringenin 
syksyllä lokakuussa pidettäville salukipäiville. Rotujärjestö 
(Svenska Salukiringen) on kyllä tehnyt terveyskyselyitä, 
mutta sydäntutkimusten osalta 
se on vielä odottavalla kannalla 
ja ryhtyy varmaankin toimenpi-
teisiin syksyn jälkeen.

Tilastotietoa Suomesta
Suomalaiset tutkimustulokset 
ovat hyvin samankaltaisia edel-
lä mainittujen tulosten kanssa, 
sillä erotuksella vain, että olem-
me toistaiseksi ainoa maa, jossa 
kennelliitto on tulossa mukaan 
myös sydäntutkimustulosten 
tallentamiseen ja julkaisemi-
seen jo nyt 1.6.2015 alkaen, ja myös ainoa maa, jossa rotu-
järjestö on jo vuosia julkaissut omilla nettisivuillaan näitä 
tutkimustuloksia. 

Olen tehnyt tilastoa sekä Suomessa vuosina 2001–2010 
syntyneiden salukien (10 vuoden jakso) että samoina vuosina 
syntyneiden tuontikoirien tilanteesta. Pohjana ovat Suomen 
Salukikerhon julkaisema tilasto Suomessa syntyneistä salu-
keista ja tuonneista sekä kerhon julkaisemat ultraustulokset, 
viimeinen päivitys lokakuun lopussa 2014. 

Näinä vuosina Suomessa syntyi 714 salukia 114 eri pentu-
eessa 34 eri kasvattajan kasvattamina.

Ultrattuja salukeja oli 225 kpl, lisäksi 16 ”ylimääräistä” eli 
otantavuosien ulkopuolella syntyneitä. Näistä ylimääräisistä 
suurin osa oli syntynyt ennen vuotta 2001, osa liian nuoria 
(suositusikä sydänultraukseen meillä on kardiologien anta-
ma minimi kolme vuotta, koska mahdolliset muutokset vaa-
tivat aikaa kehittyäkseen). 

Tutkitut salukit ovat 31,5 % kaikista tuon jakson aikana 
syntyneistä salukeista. Jonkin verran enemmänkin on tut-
kittu, mutta kaikki omistajat eivät jostakin syystä halua tu-
loksia julkaistaviksi, ja sille emme voi mitään.

Tuonteja oli samalla ajanjaksolla tasan 120, joista 51 kpl 
eli 42,5 % on ultrattu. Aktiivisuus on siis ollut suurempi 

tuontikoirien omistajien kes-
kuudessa, vaikka osa niistä on 
ultrattu aivan turhan nuorina, 
alle 3- tai jopa alle 2-vuotiaina. 
Monet tuontikoirat myös näyt-
tävät olevan vain nimiä listal-
la, niistä ei ole sen koommin 
kuultu mitään.

 Suomessa syntyneiden diag-
nooseissa oli 13 kpl DCM:ää, 
6 % ultratuista mutta vain  
1,8 % kaikista 10 vuoden aika-
na syntyneistä, 5 kpl diagnoo-
silla endokardioosi (mitraalilä-

pän vuoto) tai rajatapaus, 2,2 % tutkituista tai 0,7 % kaikista. 
Lisäksi oli 20 kpl diagnoosia ”equivocal”, DCM-

epäily”, ”oireeton DCM”, ”prekliininen”, ”viittaa 

Suomessa syntyi 714 salukia: ultrattuja 
salukeja oli 225 kpl + 16 aiemmin ultrattua.

Tuonteja oli samalla ajanjaksolla tasan 120, 
joista 51 kpl on ultrattu. 

31,5 % 42,5 %

Sydänultratut salukit 2001–2010

Olemme toistaiseksi ainoa 
maa, jossa kennelliitto on 

tulossa mukaan myös  
sydäntutkimustulosten  

tallentamiseen ja 
julkaisemiseen.
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muita mahdollisia syitä ovat hengitystietukkeumat, sisäiset 
verenvuodot, elektrolyytti- 
tai kalsiumepätasapaino, 
myrkytykset ja virustuleh-
dukset. Sydänperäisiä syitä 
ovat lähinnä rytmihäiriöt 
tai hemangiosarkooma.

Vuoden 2009 tutkimus 
tehtiin salukikerhon näyt-
telyn yhteydessä aikana, 
jolloin äkkikuolemat oli-
vat jo selvästi vähentyneet. 
Uutena sairautena (jota 
ei aiemmin ollut) nousi 
esiin aorttastenoosi, aor-
tan ahtauma sydämen va-
semman puolen aortassa. 
Tämä on synnynnäinen 
sairaus.

Näyttelyn yhteydessä tutkittiin 27 salukia, nuoremmil-
le (20 koiraa) tehtiin vain auskultaatio (= kuuntelu) ja yli 
5-vuotiaille (loput 7) ultra ja EKG. Nuorissa oli 11 koiraa joil-
la ei ollut sivuääniä, vanhemmissa vain yksi. Vuoden 1996 
tutkimuksessa oli mukana monta koiraa, jotka harrastivat 
säännöllisesti coursingia (elävän jäniksen ajoa) ja siinä tut-
kimuksessa yli 10 %:lla koirista oli asteen 3 tai sitä vakavam-
pi sivuääni (asteikko on 1–6 jolloin esim. 5/6 tai 6/6 on jo 
vakava sivuääni). Vuonna 2009 coursing oli jo kiellettyä ja 
sivuäänten vähennettyä huomattavasti Brownlie kysyykin, 
miten paljon atleettinen elämä ehkä vaikuttaa sydämiin.

Englannin terveyskyselyssä alhainen 
vastausprosentti
Myös The English Kennel Club teki vuonna 2004 terveys-
kyselyn monille roduille, myös salukeille. Vastausprosentti 

oli valitettavasti vain 24 %, joten tuloksiin on suhtaudut-
tava varauksella. Vastauksia saatiin 193 elossa olevan ja 132 
jo kuolleen koiran osalta. Kuolinikä (mediaani) oli 12 vuot-
ta, korkeampi kuin millään muulla roduilla. Vanhin saluki 

oli 16 vuotta 4 kuukautta 
ja nuorin kuollut 1 vuosi 11 
kuukautta. Yleisin kuolin-
syy oli erilaiset syövät, 47 
kpl (35,6 %), seuraavana 
erilaiset sydänsairaudet, 19 
kpl (14,4 %), kolmantena 
ikä ja vanhuuden aiheutta-
mat vaivat 17 kpl (12,9 %). 

Elossa olevista 193 koi-
rasta 130 (67 %) oli tervei-
tä, muilla (63 kpl, 33 %) 
oli jotakin terveydellistä 
raportoitavaa.

Ranskan itämais-
ten vinttikoirien ker-
hon (F.A.L.A.P.A. = Club 
FranÇais des Amateurs 

de Lévriers d’Asie, Persans et Afghans) sivuilla ei ole 
yhteyshenkilöä salukeille tai jalostusasioista vastaavaa, 
joten sinne en edes kirjoittanut. Minua vain ihmetytti-
vät heidän uudistamansa koodit salukien värien rekiste-
röinnistä. Tricolouria (black/tan jolla valkoista jaloissa, 
rinnassa ym.) ei ole lainkaan, se on nyt black, sable mar-
kings, white particolouring. Harmaata, tummaa tai mus-
taa grizzleä ei myöskään ole, on vain entinen red grizzle 
joka on nyt fawn, black grizzled. 

Belgiassa ja Norjassa tutkimuksia ei vaadita
Belgian kerho ei vaadi mitään tutkimuksia eikä myöskään 
kerää tai tallenna mitään tietoja. Tapana ei myöskään ole 
tehdä terveystutkimuksia koirille. Ilmeisesti Hollannissa on 
samoin, sieltä en saanut vastausta lainkaan useista yrityksis-
tä huolimatta.

122 urosta 161 narttua

Aste 0: 94 koiraa   Aste 0: 115 koiraa   
Aste 1: 17 koiraa   
Aste 2: 10 koiraa   
Aste 3: 1 koira   

Aste 1: 35 koiraa   
Aste 2: 9 koiraa   
Aste 3: 2 koiraa   

Tutkittu yhteensä 283 koiraa 

77 %
14 %

8 %
0,8 %

71 %
28 %

5,5 %
1,2 %

Aste 0 (ei mainittavia löydöksiä)  Aste 1 (vähäisiä löydöksiä)  
Aste 2 (keskinkertaisia löydöksiä) Aste 3 (vakavia löydöksiä, 

pulmonaalistenoosi, keuhkovaltimon(läpän) ahtautuma, synnynnäinen).

Lähde: Deutscher Windhund Zucht und Renn Verband

 
Suomessa sydänultraukset  

ovat alkaneet vasta hiljattain.  
Vuonna 2006 ultrattuja oli 2 kpl,  

vuonna 2007 0 kpl,  
vuonna 2008 1 kpl,  
vuonna 2009 0 kpl,  

vuonna 2010 jo 17 kpl 
  ja vuonna 2011 tutkimukset  

alkoivat toden teolla.

Norjassa ei myöskään ole mitään suosituksia eikä vaati-
muksia, eikä siellä juurikaan tutkita koiria eikä kerätä tie-
toja tutkimuksista. Vinttikoirakerhon (Myndeklubben) 
salukivaliokunta on kuitenkin yhden erikoisnäyttelynsä yh-
teydessä ottanut verinäytteitä ja lähettänyt Suomeen Lohen 
ryhmälle.

Ruotsissa sydäntutkimukset alkuvaiheessa
Ruotsissa kuten meilläkin Kennelliitto (SKK) kerää, tal-
lentaa ja julkaisee sivuillaan (Avelsdata) esimerkiksi lonk-
kakuvaus- ja silmäpeilaustuloksia, mutta salukien sydäntut-
kimukset ovat siellä vasta alkuvaiheessa. SKK:n Avelsdata 
vastaa meidän KoiraNetiä. Göteborgin kardiologi Björn 
Åblad vastasi, että noin 50 normaalia salukia on tutkittu, sen 
sijaan hän ei vastannut kysymykseeni siitä, ovatko ne vain 
Göteborgin tienoilla tutkittuja vai sisältyvätkö tähän lukuun 
myös Tukholmassa ja Uppsalassa tutkitut. Åblad on teke-
mässä yhteenvetoa omista tutkimuksistaan Salukiringenin 
syksyllä lokakuussa pidettäville salukipäiville. Rotujärjestö 
(Svenska Salukiringen) on kyllä tehnyt terveyskyselyitä, 
mutta sydäntutkimusten osalta 
se on vielä odottavalla kannalla 
ja ryhtyy varmaankin toimenpi-
teisiin syksyn jälkeen.

Tilastotietoa Suomesta
Suomalaiset tutkimustulokset 
ovat hyvin samankaltaisia edel-
lä mainittujen tulosten kanssa, 
sillä erotuksella vain, että olem-
me toistaiseksi ainoa maa, jossa 
kennelliitto on tulossa mukaan 
myös sydäntutkimustulosten 
tallentamiseen ja julkaisemi-
seen jo nyt 1.6.2015 alkaen, ja myös ainoa maa, jossa rotu-
järjestö on jo vuosia julkaissut omilla nettisivuillaan näitä 
tutkimustuloksia. 

Olen tehnyt tilastoa sekä Suomessa vuosina 2001–2010 
syntyneiden salukien (10 vuoden jakso) että samoina vuosina 
syntyneiden tuontikoirien tilanteesta. Pohjana ovat Suomen 
Salukikerhon julkaisema tilasto Suomessa syntyneistä salu-
keista ja tuonneista sekä kerhon julkaisemat ultraustulokset, 
viimeinen päivitys lokakuun lopussa 2014. 

Näinä vuosina Suomessa syntyi 714 salukia 114 eri pentu-
eessa 34 eri kasvattajan kasvattamina.

Ultrattuja salukeja oli 225 kpl, lisäksi 16 ”ylimääräistä” eli 
otantavuosien ulkopuolella syntyneitä. Näistä ylimääräisistä 
suurin osa oli syntynyt ennen vuotta 2001, osa liian nuoria 
(suositusikä sydänultraukseen meillä on kardiologien anta-
ma minimi kolme vuotta, koska mahdolliset muutokset vaa-
tivat aikaa kehittyäkseen). 

Tutkitut salukit ovat 31,5 % kaikista tuon jakson aikana 
syntyneistä salukeista. Jonkin verran enemmänkin on tut-
kittu, mutta kaikki omistajat eivät jostakin syystä halua tu-
loksia julkaistaviksi, ja sille emme voi mitään.

Tuonteja oli samalla ajanjaksolla tasan 120, joista 51 kpl 
eli 42,5 % on ultrattu. Aktiivisuus on siis ollut suurempi 

tuontikoirien omistajien kes-
kuudessa, vaikka osa niistä on 
ultrattu aivan turhan nuorina, 
alle 3- tai jopa alle 2-vuotiaina. 
Monet tuontikoirat myös näyt-
tävät olevan vain nimiä listal-
la, niistä ei ole sen koommin 
kuultu mitään.

 Suomessa syntyneiden diag-
nooseissa oli 13 kpl DCM:ää, 
6 % ultratuista mutta vain  
1,8 % kaikista 10 vuoden aika-
na syntyneistä, 5 kpl diagnoo-
silla endokardioosi (mitraalilä-

pän vuoto) tai rajatapaus, 2,2 % tutkituista tai 0,7 % kaikista. 
Lisäksi oli 20 kpl diagnoosia ”equivocal”, DCM-

epäily”, ”oireeton DCM”, ”prekliininen”, ”viittaa 

Suomessa syntyi 714 salukia: ultrattuja 
salukeja oli 225 kpl + 16 aiemmin ultrattua.

Tuonteja oli samalla ajanjaksolla tasan 120, 
joista 51 kpl on ultrattu. 

31,5 % 42,5 %

Sydänultratut salukit 2001–2010

Olemme toistaiseksi ainoa 
maa, jossa kennelliitto on 

tulossa mukaan myös  
sydäntutkimustulosten  

tallentamiseen ja 
julkaisemiseen.
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DCM:ään”, ”rajatapaus”. Näitä kaikkia pitäisi pystyä seuraa-
maan vuosia, jotta nähtäisiin, mihin suuntaan ne kehitty-
vät jos kehittyvät. Osa on käynyt kontrollissa, jolloin monet 
epäilyt ovat muuttuneet terveiksi ja vain harvat pysyneet 
ennallaan tai huonontuneet. Valitettavasti kaikki omista-
jat eivät ole vieneet koiriaan uusintatutkimuksiin, joten hei-
dän kohdallaan tilastoihin jää tuo epäily. Korostan vielä sitä, 
että epäily ei vielä tee koirasta sairasta, vasta jatkotutkimuk-
set ratkaisevat lopullisen diganoosin. Tietyssä sairauden vai-
heessa voi olla vaikeata erottaa onko kyseessä tuleva DCM 
vai läppävuoto. Olisi tietysti sekä koiranomistajan että tut-
kijoiden kannalta ensiarvoisen tärkeätä, että kaikki epäselvät 
tapaukset tutkittaisiin lopulliseen diagnoosiin asti. Meidän 
kaikkien etu on, että nämä koirat tutkitaan useamman ker-
ran, eivät kardiologitkaan mitään ennustajia voi olla ilman 
selviä faktoja. En myöskään ymmärrä niitä salukinomista-
jia, jotka jostakin kum-
mallisesta periaatteelli-
sesta syystä eivät halua 
tutkituttaa koiriaan, ei 
vaikka kasvattaja mak-
saisi tutkimuksen.  

Mainittakoon vielä, 
että nuo 13  DCM-
tapausta ja 20 erilais-
ta epäilyä ovat yhdek-
sältä eri kasvattajalta ja 
siksi osittain aivan eri suvuista. DCM katsotaan perinnöl-
liseksi sairaudeksi, vaikka sen periytymismekanismi on vie-
läkin hämärän peitossa ja on varmasti erilainen eri roduil-
la. Jossakin vaiheessa luultiin, että USA:ssa dobermanneilla 
on löydetty periytyvyyteen vaikuttava geenimuutos, kunnes 
havaittiin että muun muassa Keski-Euroopassa yksilöt joil-
la oli tuo sama geenimuutos olivat terveitä. Nykytilanteesta 
en tiedä, mutta ei ole tutkijoillakaan helppoa! Siksi jokaisen 
koiranomistajan panos on ensiarvoisen tärkeä tutkimusma-
teriaalin toimittamisessa tutkijoille.

Tuonneissa oli vain kolme sairausdiagnoosia: 1 endokardi-
oosi,  1 oireeton  DCM ja  1 PDA  (Patent  Ductus  Arteriosis)  (avoin 
valtimotiehyt,  synnynnäinen), eli kutakin 5,8 % tutkituista ja  
0,8 % kaikista tuonneista. 

Rodun viitearvojen 
määrittely helpottaa 
tutkimusta
ELL Maria Wiberg aloit-
ti tutkimusryhmänsä kanssa 
Yliopistollisessa eläinsai raa   las     -
sa Viikissä salukien sydäntutki-
mukset vuonna 2012 ja ne jatku-
vat edelleen. Maailmanlaajuisena 
ongelmana tutkimusten alkuvai-
heessa oli yhtenäisten rotukoh-
taisten viitearvojen puuttuminen, 
jolloin tutkimustulokset eivät 
kaikilta osin olleet vertailukel-
poisia keskenään. Siksi määritel-

tiin ensin viitearvot juuri tälle rodulle. Nyt halutaan seurata 
muutosten kehittymistä pidemmällä aikavälillä, mikä on eri-
tyisen tärkeää juuri noiden epäselvien diagnoosien suhteen.

Salukien viitearvot julkaistiin Keski-Euroopassa pide-
tyssä pieneläineläinlääkäreiden kongressissa vuonna 2013 
(Lehtinen, Wiberg, Häggström, Lohi: Breed specific 
reference ranges for echocardiography in Salukis), 
pohjana 78 kliinisesti terveen salukin otanta (41 urosta ja 
37 narttua, keski-ikä 6 vuotta), jotka tutkittiin kaikin puo-
lin perusteellisesti (verikokeet, kilpirauhanen, verenpaine, 
ultra, EKG ym.).

Suomalaiset innokkaita tutkimaan
Tutkimusinnokkuudesta suomalaisten kasvattajien keskuu-
dessa kertoo hyvin seuraava yhteenveto.

Kymmenvuotisjaksolla vuosivälillä 2001–2010 34 eri hen-
kilöä kasvatti Suomessa yhteensä 114 pentu-
etta joissa syntyi 714 salukia. Kaksi pentuetta 
tai enemmän kasvatti 19 henkilöä joista kym-
menellä eli 52,5 %:illa kasvatteja on tutkittu 
yli 20 % seuraavasti (kuva ylhäällä).  

Muilla yhdeksällä kasvattajalla tutkittu-
ja oli 0–20 %. Kuten tiedetään, kasvattajal-
la ja hänen suhtautumisellaan terveystutki-
muksiin voi olla iso merkitys myös kasvattien 
omistajien asenteisiin, vaikka aina ei tieten-
kään näin ole.

Yhden pentueen kasvattajia (15) en ole ottanut mukaan 
lainkaan. Tässä ryhmässä on kyllä viisi kasvattajaa, joiden 
kasvattien tutkimusprosentit ovat 40–80 %, mutta kun pen-
tuja on vain 5–9, prosentit eivät ole ole verrattavissa useam-
man pentueen kasvattajiin. Muilla kymmenellä yhden pen-
tueen kasvattajalla tutkittuja on vaihtelevasti 0–28,5 %.  

Lopuksi sanoisin omana tulkintanani, että saluki näyttää 
edelleen olevan hyvin terve rotu verrattuna moneen muu-
hun. Mikään rotu ei voi olla sataprosenttisen terve, ei myös-
kään kuolematon, joten sairauksia tulee aina esiintymään. 
Siksi onkin tärkeintä jatkaa tutkimuksia ja saada enemmän 
tietoa sydänsairauksiin liittyvistä asioista, jota ei ilman ult-
rauksia pystytä saamaan sekä pitää huoli siitä, että rotu 
säilyy jatkossakin ainakin yhtä terveenä. Nyt meillä on jo 
tutkittu koiria niin monesta eri sukupolvesta, että meillä 

Kennelnimi

Aziz
Kirman
El Hamrah
Tazillah
Qashani
Zarabis
Ghazal Alfarana
Al-Yasamin
Hadayan
Vapours

Pentuja Ultrattuja Ultraus% Ylim.

105
71
67
65
32
15
10
9
9
9

45
41
16
21
8
6
5
3
5
3

42,8
57,7
2,8
32,3
25,0
40,0
50,0
33,5
66,6
33,3

5
3
1

Nyt halutaan seurata 
muutosten kehittymistä  
pidemmällä aikavälillä.

 
Ehkä periytyvyyden  

mekanismitkin  
selviävät joskus,  
mutta siihenkin  
vaaditaan lisää  
tutkimuksia ja 

tutkimusmateriaalia.

on myöskin perspektiiviä historiaan. Ehkä periytyvyyden 
mekanismitkin selviävät joskus, mutta siihenkin vaaditaan 
lisää tutkimuksia ja tutkimusmateriaalia. Tärkeä tulevai-
suuden tutkimuskohde olisivat myös nuo erilaisia ”DCM-
epäilyjä” saaneet, joita pitäisi tutkia useammin ja kauem-
min ja ehkä joskus tulevaisuudessa joko muuttaa viitearvoja 
tai perustaa uusi luokka niille, kun nyt jo on tapauksia, että 
epäilyttävän diagnoosin saanut koira elää tervettä elämää 
ilman lääkitystä vielä 12-vuotiaana. Meidän salukimme 
ovat monessa suhteessa niin erityisiä!

Mielestäni vastuu rotumme terveystutkimuksista ja-
kaantuu nyt niin omistajien kuin kasvattajienkin osal-
le, sillä ilman tutkimusmateriaalia eivät asiantuntijatkaan 
pääse pitkälle. Tuntuu siltä, että Suomi on tällä hetkellä 
maailman johtava maa tässä asiassa, kiitos kuuluu aktiivi-
sille koiranomistajille ja kasvattajille, Maria Wibergin tut-
kimusryhmälle ja maamme muille osaaville kardiologeille. 

Kuinka ennen tutkittiin?
Eläinlääketiede maailmalla ja meillä on huimasti edistynyt viimeisten 50 vuoden aikana. Kun 
meidän perheeseen tuli ensimmäiset vinttikoirat 1964–65, oli Helsingissäkin hyvin harvoja 
klinikkatyyppisiä vastaanottoja, joissa oli röntgen, mahdollisuus verikokeisiin tai muita eri-
koispalveluja. Suurin osa eläinlääkäreistä toimi kokemuksensa perusteella enemmänkin niin 
sanotulla näppituntumalla. Täytyy rehellisesti sanoa, että parhaimmilla oli aivan loistava näp-
pituntuma! 1960-luvun lopulla pyydettiin vinttikoiria antamaan verinäytteitä silloiselle pien-
eläinklinikalle Hämeentielle, koska oli huomattu, että niillä oli niin ”paksu veri” kansan-
kielellä sanottuna, että jokin muu rotu olisi joutunut suoraa päätä tiputukseen. Toisen kerran 
tarvittiin vapaaehtoisia 1970-luvun alussa sydäntutkimuksiin. Ei silloin ollut nykyisenlaisia 
ultrauslaitteita olemassakaan. En muista enää tarkalleen miten tutkimukset tehtiin, mutta 
diagnoosit ainakin menivät aika lailla pieleen. Ilmeisesti niin sanottu urheilijan sydän tulkit-
tiin sisältäpäin laajenneeksi ja siis sairaaksi. Mitä parempikuntoinen saluki, sitä varmemmin 
siltä tiukattiin ruokahalua, jaksamista ja annettiin ymmärtää, että se pysyy hengissä vain, jos 
se suurin piirtein kannetaan kotiin. Yksi näistä tuomituista ”raukoista” oli Misa-saluki, joka 
jatkoi elämäänsä entiseen malliin ja jouduttiin aikanaan lopettamaan syövän takia hieman alle 
16-vuotiaana. Misan  poika ”Vasa”, todennäköisesti Suomen kautta aikojen vanhin saluki, oli 
kuukautta vailla 18 vuotta kun omistaja vei sen eräänä perjantaina lopetettavaksi. Eläinlääkäri 
kuunteli sydämen, tutki ja sanoi että hän ei näe mitään syytä lopettaa tätä koiraa. Omistajan 
oli pakko kertoa, että hän itse on menossa maanantaina Terho-kotiin saattohoitoon syöpäsai-
rautensa takia eikä voi enää pitää koiraa. Hän kuolikin siellä kahden viikon kuluttua. Nyt olisi 
siis taas aika avustaa sydäntutkimuksia moderneilla menetelmillä ja laitteilla. •

Lähteet mainittu tekstin yhteydessä 

Kiitokset kaikille avustaneille, 
erityiskiitokset:  DVM MaryDee Sist, USA
                Maya Monk-Schenk, UK
                ELL Maria Wiberg, Suomi
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DCM:ään”, ”rajatapaus”. Näitä kaikkia pitäisi pystyä seuraa-
maan vuosia, jotta nähtäisiin, mihin suuntaan ne kehitty-
vät jos kehittyvät. Osa on käynyt kontrollissa, jolloin monet 
epäilyt ovat muuttuneet terveiksi ja vain harvat pysyneet 
ennallaan tai huonontuneet. Valitettavasti kaikki omista-
jat eivät ole vieneet koiriaan uusintatutkimuksiin, joten hei-
dän kohdallaan tilastoihin jää tuo epäily. Korostan vielä sitä, 
että epäily ei vielä tee koirasta sairasta, vasta jatkotutkimuk-
set ratkaisevat lopullisen diganoosin. Tietyssä sairauden vai-
heessa voi olla vaikeata erottaa onko kyseessä tuleva DCM 
vai läppävuoto. Olisi tietysti sekä koiranomistajan että tut-
kijoiden kannalta ensiarvoisen tärkeätä, että kaikki epäselvät 
tapaukset tutkittaisiin lopulliseen diagnoosiin asti. Meidän 
kaikkien etu on, että nämä koirat tutkitaan useamman ker-
ran, eivät kardiologitkaan mitään ennustajia voi olla ilman 
selviä faktoja. En myöskään ymmärrä niitä salukinomista-
jia, jotka jostakin kum-
mallisesta periaatteelli-
sesta syystä eivät halua 
tutkituttaa koiriaan, ei 
vaikka kasvattaja mak-
saisi tutkimuksen.  

Mainittakoon vielä, 
että nuo 13  DCM-
tapausta ja 20 erilais-
ta epäilyä ovat yhdek-
sältä eri kasvattajalta ja 
siksi osittain aivan eri suvuista. DCM katsotaan perinnöl-
liseksi sairaudeksi, vaikka sen periytymismekanismi on vie-
läkin hämärän peitossa ja on varmasti erilainen eri roduil-
la. Jossakin vaiheessa luultiin, että USA:ssa dobermanneilla 
on löydetty periytyvyyteen vaikuttava geenimuutos, kunnes 
havaittiin että muun muassa Keski-Euroopassa yksilöt joil-
la oli tuo sama geenimuutos olivat terveitä. Nykytilanteesta 
en tiedä, mutta ei ole tutkijoillakaan helppoa! Siksi jokaisen 
koiranomistajan panos on ensiarvoisen tärkeä tutkimusma-
teriaalin toimittamisessa tutkijoille.

Tuonneissa oli vain kolme sairausdiagnoosia: 1 endokardi-
oosi,  1 oireeton  DCM ja  1 PDA  (Patent  Ductus  Arteriosis)  (avoin 
valtimotiehyt,  synnynnäinen), eli kutakin 5,8 % tutkituista ja  
0,8 % kaikista tuonneista. 

Rodun viitearvojen 
määrittely helpottaa 
tutkimusta
ELL Maria Wiberg aloit-
ti tutkimusryhmänsä kanssa 
Yliopistollisessa eläinsai raa   las     -
sa Viikissä salukien sydäntutki-
mukset vuonna 2012 ja ne jatku-
vat edelleen. Maailmanlaajuisena 
ongelmana tutkimusten alkuvai-
heessa oli yhtenäisten rotukoh-
taisten viitearvojen puuttuminen, 
jolloin tutkimustulokset eivät 
kaikilta osin olleet vertailukel-
poisia keskenään. Siksi määritel-

tiin ensin viitearvot juuri tälle rodulle. Nyt halutaan seurata 
muutosten kehittymistä pidemmällä aikavälillä, mikä on eri-
tyisen tärkeää juuri noiden epäselvien diagnoosien suhteen.

Salukien viitearvot julkaistiin Keski-Euroopassa pide-
tyssä pieneläineläinlääkäreiden kongressissa vuonna 2013 
(Lehtinen, Wiberg, Häggström, Lohi: Breed specific 
reference ranges for echocardiography in Salukis), 
pohjana 78 kliinisesti terveen salukin otanta (41 urosta ja 
37 narttua, keski-ikä 6 vuotta), jotka tutkittiin kaikin puo-
lin perusteellisesti (verikokeet, kilpirauhanen, verenpaine, 
ultra, EKG ym.).

Suomalaiset innokkaita tutkimaan
Tutkimusinnokkuudesta suomalaisten kasvattajien keskuu-
dessa kertoo hyvin seuraava yhteenveto.

Kymmenvuotisjaksolla vuosivälillä 2001–2010 34 eri hen-
kilöä kasvatti Suomessa yhteensä 114 pentu-
etta joissa syntyi 714 salukia. Kaksi pentuetta 
tai enemmän kasvatti 19 henkilöä joista kym-
menellä eli 52,5 %:illa kasvatteja on tutkittu 
yli 20 % seuraavasti (kuva ylhäällä).  

Muilla yhdeksällä kasvattajalla tutkittu-
ja oli 0–20 %. Kuten tiedetään, kasvattajal-
la ja hänen suhtautumisellaan terveystutki-
muksiin voi olla iso merkitys myös kasvattien 
omistajien asenteisiin, vaikka aina ei tieten-
kään näin ole.

Yhden pentueen kasvattajia (15) en ole ottanut mukaan 
lainkaan. Tässä ryhmässä on kyllä viisi kasvattajaa, joiden 
kasvattien tutkimusprosentit ovat 40–80 %, mutta kun pen-
tuja on vain 5–9, prosentit eivät ole ole verrattavissa useam-
man pentueen kasvattajiin. Muilla kymmenellä yhden pen-
tueen kasvattajalla tutkittuja on vaihtelevasti 0–28,5 %.  

Lopuksi sanoisin omana tulkintanani, että saluki näyttää 
edelleen olevan hyvin terve rotu verrattuna moneen muu-
hun. Mikään rotu ei voi olla sataprosenttisen terve, ei myös-
kään kuolematon, joten sairauksia tulee aina esiintymään. 
Siksi onkin tärkeintä jatkaa tutkimuksia ja saada enemmän 
tietoa sydänsairauksiin liittyvistä asioista, jota ei ilman ult-
rauksia pystytä saamaan sekä pitää huoli siitä, että rotu 
säilyy jatkossakin ainakin yhtä terveenä. Nyt meillä on jo 
tutkittu koiria niin monesta eri sukupolvesta, että meillä 

Kennelnimi

Aziz
Kirman
El Hamrah
Tazillah
Qashani
Zarabis
Ghazal Alfarana
Al-Yasamin
Hadayan
Vapours

Pentuja Ultrattuja Ultraus% Ylim.
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71
67
65
32
15
10
9
9
9
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41
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8
6
5
3
5
3

42,8
57,7
2,8
32,3
25,0
40,0
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33,5
66,6
33,3
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Nyt halutaan seurata 
muutosten kehittymistä  
pidemmällä aikavälillä.

 
Ehkä periytyvyyden  

mekanismitkin  
selviävät joskus,  
mutta siihenkin  
vaaditaan lisää  
tutkimuksia ja 

tutkimusmateriaalia.

on myöskin perspektiiviä historiaan. Ehkä periytyvyyden 
mekanismitkin selviävät joskus, mutta siihenkin vaaditaan 
lisää tutkimuksia ja tutkimusmateriaalia. Tärkeä tulevai-
suuden tutkimuskohde olisivat myös nuo erilaisia ”DCM-
epäilyjä” saaneet, joita pitäisi tutkia useammin ja kauem-
min ja ehkä joskus tulevaisuudessa joko muuttaa viitearvoja 
tai perustaa uusi luokka niille, kun nyt jo on tapauksia, että 
epäilyttävän diagnoosin saanut koira elää tervettä elämää 
ilman lääkitystä vielä 12-vuotiaana. Meidän salukimme 
ovat monessa suhteessa niin erityisiä!

Mielestäni vastuu rotumme terveystutkimuksista ja-
kaantuu nyt niin omistajien kuin kasvattajienkin osal-
le, sillä ilman tutkimusmateriaalia eivät asiantuntijatkaan 
pääse pitkälle. Tuntuu siltä, että Suomi on tällä hetkellä 
maailman johtava maa tässä asiassa, kiitos kuuluu aktiivi-
sille koiranomistajille ja kasvattajille, Maria Wibergin tut-
kimusryhmälle ja maamme muille osaaville kardiologeille. 

Kuinka ennen tutkittiin?
Eläinlääketiede maailmalla ja meillä on huimasti edistynyt viimeisten 50 vuoden aikana. Kun 
meidän perheeseen tuli ensimmäiset vinttikoirat 1964–65, oli Helsingissäkin hyvin harvoja 
klinikkatyyppisiä vastaanottoja, joissa oli röntgen, mahdollisuus verikokeisiin tai muita eri-
koispalveluja. Suurin osa eläinlääkäreistä toimi kokemuksensa perusteella enemmänkin niin 
sanotulla näppituntumalla. Täytyy rehellisesti sanoa, että parhaimmilla oli aivan loistava näp-
pituntuma! 1960-luvun lopulla pyydettiin vinttikoiria antamaan verinäytteitä silloiselle pien-
eläinklinikalle Hämeentielle, koska oli huomattu, että niillä oli niin ”paksu veri” kansan-
kielellä sanottuna, että jokin muu rotu olisi joutunut suoraa päätä tiputukseen. Toisen kerran 
tarvittiin vapaaehtoisia 1970-luvun alussa sydäntutkimuksiin. Ei silloin ollut nykyisenlaisia 
ultrauslaitteita olemassakaan. En muista enää tarkalleen miten tutkimukset tehtiin, mutta 
diagnoosit ainakin menivät aika lailla pieleen. Ilmeisesti niin sanottu urheilijan sydän tulkit-
tiin sisältäpäin laajenneeksi ja siis sairaaksi. Mitä parempikuntoinen saluki, sitä varmemmin 
siltä tiukattiin ruokahalua, jaksamista ja annettiin ymmärtää, että se pysyy hengissä vain, jos 
se suurin piirtein kannetaan kotiin. Yksi näistä tuomituista ”raukoista” oli Misa-saluki, joka 
jatkoi elämäänsä entiseen malliin ja jouduttiin aikanaan lopettamaan syövän takia hieman alle 
16-vuotiaana. Misan  poika ”Vasa”, todennäköisesti Suomen kautta aikojen vanhin saluki, oli 
kuukautta vailla 18 vuotta kun omistaja vei sen eräänä perjantaina lopetettavaksi. Eläinlääkäri 
kuunteli sydämen, tutki ja sanoi että hän ei näe mitään syytä lopettaa tätä koiraa. Omistajan 
oli pakko kertoa, että hän itse on menossa maanantaina Terho-kotiin saattohoitoon syöpäsai-
rautensa takia eikä voi enää pitää koiraa. Hän kuolikin siellä kahden viikon kuluttua. Nyt olisi 
siis taas aika avustaa sydäntutkimuksia moderneilla menetelmillä ja laitteilla. •

Lähteet mainittu tekstin yhteydessä 

Kiitokset kaikille avustaneille, 
erityiskiitokset:  DVM MaryDee Sist, USA
                Maya Monk-Schenk, UK
                ELL Maria Wiberg, Suomi
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V inttikoirien maastokoe on arvostelulaji, joka perus-
tuu kunkin tuomarin taitoon ja tietoon arvostele-
mastaan rodusta ja sen tavasta juosta maastossa vie-

heen perässä. Tuomareiden työskentelyn ohjenuorana ovat 
Vinttikoirien maastokokeen järjestämis- ja tuoma-
riohjeet. Nämä ohjeet löytyvät Suomen Vinttikoiraliiton 
web-sivuilta osoitteesta www.suomenvinttikoiraliitto.fi 

-> kilpaileminen -> koesäännöt. Ohjeiden kohta 17 kertoo 
yleiset arvosteluperusteet:

Tuomari perustaa arvostelunsa viiteen osatekijään (nope-
us, innokkuus, älykkyys, ketteryys, kestävyys), joista jokai-
sesta hän voi antaa enintään 20 pistettä.

Osatekijöiden sisällöt puretaan ohjeessa auki, mutta yleisel-
lä tasolla koskien kaikkia rotuja. Nämä ohjeet on tehty al-
kujaan silloin, kun maastokokeiden sääntöjä laadittiin. Kun 
sääntöjä viimeksi päivitettiin, ei yleisohjeiden päivitystä kat-
sottu tarpeelliseksi.

Eri rodut kuitenkin osoittavat osaamistaan hyvin eri ta-
voin. Jotta voitaisiin arvioida, millainen on kunkin rodun 
nopea, innokas, älykäs, ketterä ja kestävä edustaja, tarvitaan 
rotukohtaisia arvosteluohjeita. Myös nämä ohjeet löy-
tyvät Suomen Vinttikoiraliiton web-sivuilta. Rotukohtaiset 
arvosteluohjeet tehtiin aikanaan tuomarikursseille osallistu-
neille ”kättä pidemmäksi” muistioksi eri roduista, tukemaan 
tuomareiden opiskelua kohti tulevia arvostelutehtäviä. 

Salukien osalta rotukohtaiset arvosteluohjeet tuoreistettiin 
syksyllä 2013, ja kausi 2014 arvosteltiin näitä ohjeita apuna 
käyttäen. Ohjeet päivitti Suomen Salukikerhon juoksutoi-
mikunta apunaan aktiivit kilpailuttajat. Rotukohtaisissa oh-
jeissa puhutaan siis rodunomaisista tavoista arvioida yleisiä 
arvostelun osatekijöitä.

Tässä artikkelissa keskitytään salukien rotukohtaiseen ar-
vosteluohjeeseen ja sen sisältämiin vihjeisiin rodun arvoste-
lemiseksi. Artikkeli koostaa ohjeet, valottaa taustoja siihen, 
mitä eri osa-alueista pitäisi juuri salukinäkökulmasta kat-
soa sekä koostaa muutaman maastokoetuomarin näkemyk-
siä ohjeiden tulkinnasta. Toivon, että artikkelista on sinulle 
hyötyä seuratessasi koirien suorituksia ja lukiessasi tuomarei-
den niistä antamia pisteitä. 

Olet nyt tuomari tai katsoja ja esität kysymyksiä itsellesi: 
mitä, miksi, ymmärrä, katso, tajua. Opit myös tuntemaan 
oman koirasi vahvuudet sekä heikkoudet eri osa-alueilla ja 
kehittämään niitä jatkossa. Ota huomioon se, että näkymät 
suorituksesta ovat erilaisia katsomosta verrattuna tuomarin 
paikkaan tapahtumien keskellä. Oppiaksesi ole aktiivinen 
ja kysy lupa tulla esimerkiksi ylituomarin lähelle katsomaan 
suoritusta, hän ehkä jopa analysoi sinulle koirien suorituksia. 
Seuraa myös muiden kun salukien suorituksia: opit paljon 
omasta rodustasi vertaamalla sitä muihin rotuihin. Vaihda 
ajatuksia myös muiden kilpailuttajien kanssa.

Salukien arvosteluohjeet 
– mitä niissä lukee ja mitä se tarkoittaa

toimittanut heli perkkiö johdanto ja arvosteluohjeiden kommentit kalle salovaara

EM-maastokokeet 
Helsingissä 
– sääntöjen tulkinnan mutkat lähes suoriksi

 S uomen Kennelliitto järjestää FCI:n Euroopan 
maastomestaruuskilpailun yhteistyössä Suomen 
Vinttikoiraliiton sekä Helsingin Vinttikoirakerhon 

kanssa Tuomarinkartanolla 6.–7.6.2015. Kisat alkavat jo per-
jantaina, jolloin järjestetään lauantaina osallistuvien koirien 
eläinlääkärintarkastus sekä avajaisseremonia.

Salukien koitos on lauantaina
Salukit juoksevat lauantaina, jolloin koepäivä alkaa jo klo 
7 joukkueenjohtajien kokouksella, mutta koirat starttaavat 
klo 9 lähtien alkuerissä. Palkintojenjako on alustavasti aika-
taulutettu alkamaan klo 18 ja illalla on luvassa vielä iltajuhla 
alkaen klo 19.30.

Kisoja silmällä pitäen Suomessa järjestetään vain yksi kar-
sintakilpailu, joka juostaan Mustialassa 3.5. Karsintakisaan 
osallistuminen ei ole pakollista, mutta joukkueeseen pääsyn 
ehtona on vähintään kaksi maastotulosta.

Kuinka ilmoittautua?
FCI:n arvokilpailuihin ei voi osallistua yksityishenkilönä, 
vaan joukkueeseen päästäkseen myös omistajan täytyy kuu-
lua Suomen Kennelliittoon. Edustaakseen Suomen jouk-
kuetta, koiran tulee olla rekisteröity Suomen Kennelliiton 
koirarekisteriin ja sen ensimmäiseksi merkityn omistajan 
tulee olla Suomen kansalainen.

Lisäksi salukin lukumääräisessä rodussa tullaan tarvit-
semaan karsintamenettelyä. Mustialan karsintakokees-
ta kaksi ensimmäistä per sukupuoli pääsee suoraan EM-
kokeeseen, mutta loput neljä paikkaa ratkotaan SVKL:n 
määrämällä tavalla. Edellisen vuoden euroopanmestareilla 
on kuitenkin osallistumisoikeus maakiintiön ulkopuolelta. 
Karsintakokeeseen osallistuneet koirat ovat etusijalla jouk-
kuetta valittaessa. 

Mikä on hyväksytty koesuoritus?
Kokeeseen voi olla mahdollista päästä mukaan myös vain 
kahdella tuloksella, jos salukilla on molemmista hyväksytty 
tulos sekä vähintään 400 pistettä. Tulosten täytyy olla juos-
tu kahden viimeisimmän kisakauden (eli 2014–2015) aika-
na. (Ilmoittaumisaika päättyy 6.5.2015.) Mikäli nämä ehdot 
eivät täyty kahden kokeen tuloksilla, tarvitaan useampi koe-
tulos. Kahden viimeisimmän suorituksen oltava hyväksyt-
tyjä eikä niistä saa olla merkitty ”luopui” tai ”keskeytetty”. 
Hyväksytty tulos on suoritus, josta tuomarineuvosto on an-
tanut koiralle vähintään puolet (50 %) kokeen maksimipiste-
määrästä. Jos siis koira juoksee alkuerän hyväksytysti, mutta 
ei valikoidu finaaliin, on sen saatava juoksustaan vähintään 
150 pistettä. Jos taas koira juoksee myös finaalin, katsotaan 
kokonaispistemäärää eli silloin koiran on saatava vähintään 
300 pistettä.

Mikäli rotuun osallistuu vähintään kuusi urosta ja kuusi 
narttua, jaetaan kummallekin sukupuolelle oma tittelinsä. 
Mikäli jompaan kumpaan sukupuoleen osallistuu vähem-
män kuin kuusi koiraa, jaetaan rodulle yksi titteli. Mikäli 
rotuun osallistuu 4–5 koiraa, ei titteliä jaeta. Mikäli rotuun 
on ilmoitettu vähemmän kuin neljä koiraa, tällä rodulla ei 
ole osallistumisoikeutta mestaruuskilpailuun.

Edelliset EM-maastot Suomessa 2006
Edelliset Suomessa järjestetyt EM-maastot juostiin 2006 ke-
sällä. Salukeissa mukana oli tuolloin 19 urosta ja 14 nart-
tua. Suomen joukkue osallistui täytenä, eli kaikki 6 urosta ja  
6 narttua olivat mukana. Tuolloin suomalaisten parhaat si-
joitukset olivat urosten 6. sija (Asarafi Mahir Mubariz) ja 
narttujen neljäs (Aziz Qaside). Katsotaan juostaanko tänä 
vuonna vieläkin paremmille sijoille uuden joukkueen voi-
min. Kaikki sankoin joukoin katsomaan ja kannustamaan 
Suomen joukkuetta •

Koonnut Johanna Männistö

Lisätietoja, sä ännöt sek ä ajankohtaiset tiedot löy t y vät 
osoitteesta suomenvinttikoiraliitto.fi/eccoursing2015/fi/
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ROTUKOHTAISET ARVOSTELUOHJEET ja mitä kannattaa huomioida

Rotukohtainen arvosteluohje Kommentit

Saluki
FCI: 269
Alkuperämaa: Lähi-itä

1. Yleistä
Salukin olemus ilmentää jaloutta ja so-
pusuhtaisuutta sekä nopeutta ja kes-
tävyyttä yhdistyneenä voimaan ja ak-
tiivisuuteen. Ulkoiselta olemukseltaan 
saluki on tasapainoinen, liioittelematon, 
edestä ja takaa kohtuullisesti kulmautu-
nut. Joustavat jäniksenkäpälät ja pitkät 
varpaat. Raajat vahvat, ranteet joustavat. 
Pitkä kaula ja häntä, loiva lantio. Uros 
on narttua suhteellisesti kookkaam-
pi ja sukupuolileiman tulee olla selvä. 
Sileäkarvainen muunnos on muutoin sa-
manlainen kuin pitkäkarvainen, mutta 
ilman hapsuja.

Salukille on tyypillistä varautunut suh-
tautuminen vieraita kohtaan. Saluki on 
pidättyväinen, mutta aggressiivisuus, ar-
kuus tai hermostuneisuus ei kuulu salu-
kin ominaisuuksiin.
Saluki on yksi vanhimmista koiraroduis-
ta. Sen on todettu asuneen Lähi-idässä 
ja Pohjois-Afrikassa jo tuhansia vuosia 
sitten. Ensimmäiset salukit on tuotu län-
simaihin vasta 1800-luvun loppupuolella.

2. Koiran käyttötarkoitus ja 
metsästystapa
Salukin käyttötarkoitus metsästyskoira-
na ja ulkonäkö ovat säilyneet lähes ennal-
laan vuosituhansien ajan. Alkuperäisessä 
käytössään saluki metsästää yksin tai 
usean koiran ryhmässä avoimessa maas-
tossa mm. jäniksiä ja gaselleja. Se on kes-
tävä pitkän matkan metsästäjä.

3.1. Nopeus

Saluki on kokoonsa nähden nopea koira. 
Sen juoksussa tulee näkyä voimakkuus 
ja kyky nopeisiin rytminvaihdoksiin. Sen 
pitää pystyä vaivattoman joustavaan, 
matalaan ja nopeaan laukkaan maaston 
vaihteluista huolimatta.

Nopeutta ei mitata kellolla, se katsotaan, 
ja silmä pettää. Nopean koiran juoksus-
sa näet juuri noita asioita. Koira ikään-
kuin lentää maaston yllä eleettömästi 
ja tehokkaasti. Hyvä esimerkki on rodun 
juoksu radalla. Nopeimmat koirat eivät 
todella näytä tekevän työtä, ne liitävät 
vaan eteenpäin vaivattomasti. Tulokset 
sitten puhuvat puolestaan.

3.2. Innokkuus ja seuraaminen

Salukin innokkuus saada saalis kiin-
ni näkyy selvästi koko suorituksen ajan, 
se pyrkii kaikin tavoin saamaan vieheen 
kiinni. Saluki voi ennakoida saaliin liikkei-
tä, mutta sen on seurattava tiukasti saa-
lista katseellaan, jopa korvillaan. Mikäli 
se kadottaa vieheen, sen on pyrittävä et-
simään se. Tappoisku ja saaliin suojele-
minen kuuluvat asiaan.

Ajossa täytyy näkyä ”hulluutta” ja intohi-
moa. Ennakointi on eri asia kun oikomi-
nen. Pään kääntäminen ja korvilla rea-
gointi kertoo paljon. Vieheen kadotessa 
koiran into saada viehe kiinni vain kasvaa. 
Koiran ei ole pakko mennä vieheelle tap-
pamaan sitä , varsinkin jos sen on kaveri 
jo hoitanut; koiran onkuitenkin aina osoi-
tettava suurta kiinnostusta vieheeseen.

3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely

Salukin tulee olla itsenäinen sekä aloit-
teellinen metsästäessään. Se ottaa 
huomioon maaston vaihtelut ja saaliin 
liikkeet ajon aikana. Saluki juoksee ma-
talalla ja pitkällä askeleella, mutta saaliin 
tehdessä yllättäviä suunnanvaihteluita 
juoksuasento muuttuu pystymmäksi ja 
olemus tarkkaavaisemmaksi.

Älykkys on vaikein asia arvioida. Nopein, 
innokkain, ketterin, kestävin koira ei lä-
heskään aina ole voittaja. Älykkyys koos-
tuu kaikista näistä. Koira tuntee ja tietää 
osaamisensa ja kykynsä käyttäen näitä 
parhaalla mahdollisimmalla tavalla saa-
dakseen saaliin kiinni.

3.4. Ketteryys

Saluki on kokoonsa nähden erittäin ket-
terä koira ja se pystyy nopeisiin rytmin-
vaihdoksiin. Saluki käyttää häntään-
sä apuna nopeissa käännöksissä ja sen 
pitää pystyä reagoimaan välittömästi 
vieheen kääntyessä.

Hyvä kuvaus tästä ominaisuudesta.

3.5. Kestävyys

Saluki on fyysisiltä ja henkisiltä ominai-
suuksiltaan erittäin kestävä.

Lyhyt ja ytimekäs kuvaus kestävyydestä. 
Fyysisen näkee hyvin silmällä, se ei väsy 
suorituksen aikana. Henkinen kestävyys 
pitää sisällään paljon asioita. Koira sietää 
esimerkiksi kaverin häirintää luovutta-
matta jatkaen metsästystä. Koira kestää 
kipua ja tuskaa kehossaan, kun maito-
hapot keräytyvät joka puolelle ja happi 
tuntuu loppuvan. Parhaiden salukien 
kohdalla maastoradat ovat liian lyhyitä 
mitatakseen todella rodun kestävyyttä. 
Ehkä 2500-metrinen rata olisi tarpeeksi 
pitkä fyysisen kestävyyden mitaamiseen.

Kutsuimme maastokokeiden ylituomarit, 
salukitaustaiset palkintotuomarit sekä 
joitain salukeja paljon arvostelleita tuo-
mareita kertomaan mielipiteitään siitä, 
millainen on tyypillinen laadukas salu-
kin maastokoesuoritus. Tuomarit saivat 
pohdittavakseen joukon kysymyksiä, joi-
den pohjalta he kirjoittivat vastauksensa.

Tauno Savolainen, 
ylituomari
Salukien ja useimpien muiden yleisim-
pien vinttikoirarotujen rotukohtaisten 
arvosteluohjeiden työstäminen alkoi 
aikanaan rotuesittelyistä, joita pidet-
tiin tuomaripäivien yhteydessä. Niissä 
rotua pidempään harrastaneet koetuo-
marit kertoivat minkälainen rotu on 
rakenteeltaaan, luonteeltaan ja met-
sästysominaisuuksiltaan ja miten rotu 
tyypillisimmillään saalistaa. Esittelyjen 
pohjalta laadittiin myöhemmin ryhmä-
töinä arvosteluohjeet osviitaaksi tuo-
marikoulutukseen sekä arvosteluun.

Olen ollut mukana tässä työssä alus-
ta lähtien. Ei ole helppoa parilla lau-
seella kertoa tai kuvata jokaisen arvos-
telukriteerin kaikkein olennaisinta ja 
tärkeintä rodunomaista sanomaa. En 
halua ottaa kantaa kuinka onnistunut 
nykyinen ohje on, koska olen ollut sitä 
tekemässä. Mielestäni se maistuu ihan 
hyvältä edelleen. Päämääränä on, että 
me tuomarit, maastojen allrounderit, 
pystyisimme johonkin pisteeseen saak-
ka ymmärtämään miten eri rodut poik-
kevat toisistaan jahdatessaan viehettä.

Ajotyöskentely on mielestäni keskei-
sin kriteeri, jossa eri rotujen rodunomai-
set tavat ajaa saalista eroavat selvästi, 
jonkin verran tai ainakin hieman toi-
sistaan. Ajotyöskentelyn kuvaaminen ei 
ole aivan helppoa. Nopeus, kestävyys, 
ketteryys ja innostunut seuraaminen-
kin ovat kaikkien rotujen kohdalla ehkä 
helpommin hahmotettavissa. Kun ai-
koinaan väsäsimme ohjetta löysimme 
mielestämme oikean ilmaisun ja olim-
me tyytyväisiä pystyessämme tiivistä-
mään kaiken tärkeimmän ja oleellisim-
man muutamaan lauseeseen. Kuinkas 
kävikään: kun seuraavalla kerralla piti 
työtä viimeistellä ja saada valmista pai-
nettavaksi, alkuperäinen teksti ja sana-

muoto oli hävinnyt. Oli punnertamista, 
että saimme alkuperäisen sanamuodon 
kasaan noin suurpiirtein.

Ohjeen kuvituksessa näemme kaksi 
salukia, jotka ovat hieman erilaisessa 
laukkavaiheessa kun viehe on käänty-
nyt nopeasti vasemmalle. Molempien 
katse ja pään kääntyminen sekä kor-
vien asento kertovat siitä, että reagoitu 
on. Molempien etuosa on jo voimak-
kaasti kääntynyt vieheen suuntaan. 
Toisen koiran juoksuasento on pystym-
pi ja häntä on noussut tasapainotta-
maan nopeaa suunnanmuutosta. Tämä 
on hyvin tyypillistä rodunomaista lii-
kettä. Kuva ja ohjeen teksti eivät ole ris-
tiriidassa keskenään. Kuvasta on help-
po löytää koko joukko tyypillisyyksiä, 
joihin ohjeessa viitataan.

Ajotyöskentelyn muodostaa se tapa, 
miten saluki käyttää ominaisuuk-
siaan – nopeutta, voimaa, ketteryyttä, 
vaistojaan ja kokemustaan (voisi olla 
yhtä kuin älykkyys). Aktiivisempaa ja 
useimmin aloitteet tekevää koiraa tulisi 
palkita. Suurin pistein ei voi palkita no-
peudesta, jota koira ei käytä ollenkaan 
vieheen ajamiseen ja seuraamiseen. 
Emme arvostele ominaisuuksia sinän-
sä vaan sitä, kuinka hyvin koira niitä 
käyttää.

Valionarvoisen suorituksen 
pitää sisältää aimo aimo annos todel-
lista jahtaamista. Pelkkä orjallinen vie-
heen seuraaminen ei riitä, vaikka se olisi 
hyvinkin kaunista ja siistiä; pitää löytyä 
innokkuutta ja latausta vieheen kiin-
nisaamiseksi. Suorituksessa pitää olla 
nähtävissä juoksuvoimaa, vauhtikes-
tävyyttä, herpaantumatonta keskitty-
neisyyttä. Sellaista koiraa tulee palkita, 
joka ei häiriinny naapurin häirintäyri-
tyksistä eikä provosoidu. Suoritus, joka 
paranee loppua kohti on aina parem-
pi kuin päinvastainen. Hyväksyttävä 
tulos on ehjä, loppuun saakka kestävä 
rodunomainen suoritus, jossa voi olla 
monia puutteita, mutta selvästi havait-
tava innostus ja kiinnostus vieheeseen 
näkyy läpi juoksun.

En ole hirveästi sakottanut siitä, jos 
koira horjahtaa tai jopa kaatuu juostes-
saan, mutta pääsee nopeasti jaloilleen, 
rytmiin ja ajoon kiinni. Satunnainen 
liukastuminen pitää pystyä erotta-

maan huonosta tasapainonhallinnasta 
tai jopa väärästä juoksutyylistä. Saluki, 
joka ei ole koskaan mennyt nurin, ei 
ole koskaan ehkä edes yrittänyt to-
sissaan. Mielestäni rodunomainen 
juoksutyyli on tärkeää suorituksessa. 
Arvosteluohjeessa on pyritty juuri sitä 
kuvaamaan.

Tuskin on koetuomaria, jolla ei ole 
ollut arvostelupäivän aikana koskaan 
edes jonkinlaisia vaikeuksia hypätä ro-
dusta toiseen ja päästä oikeaan arvos-
telurytmiin. Meillä Suomessa on ollut 
perinteenä palaveerata ja keskustella 
arvostelulinjasta siirtyessämme rodus-
ta toiseen. Tuomarit ovat tietoisia kol-
legoiden arvostelusta, mistä ei ole ollut 
koskaan haittaa, päin vastoin.

Vastustan ehdottomasti rotukoh-
taisia valionarvorajoja. Siitä sotkus-
ta ei tule mitään. Tämä ei ole eri ro-
tujen välistä pituushyppyä eikä edes 
ratajuoksua!

En ole kovinkaan innostunut nykyi-
sestä kiinteästä sertirajasta. Aika näyt-
tää mihin päädymme. Kiinteän rajan 
asettaminen on mielestäni paljon mo-
nitahoisempi ja ongelmallisempi kysy-
mys. Sertin antamisen edellytyksenä 
on se, että koiran suoritus on selvästi 
rodun keskitasoa parempi – kyseisellä 
radalla, niissä olosuhteissa, sinä päivänä. 
Kun ensimmäinen saluki lähtee uudel-
la kilpailupaikalla rodun ensimmäiseen 
suoritukseen, kuinka moni meistä tuo-
mareista osaa mielikuvassaan asettaa 
suoritukselle oikeanlaisen odotusarvon, 
jonka SERTK-arvoisen suorituksen tu-
lisi vähintään täyttää? Tilastollisesta 
vaatimuksesta voidaan sanoa vasta kun 
kaikki koirat ovat juosseet!

Vanhan systeemin heikkoutena oli 
se, että sertejä jaettiin isoissakin luokis-
sa liian vähän ja vähimmäisvaatimus oli 
joskus jopa liian alhainen. Emme va-
kavasti ehdottaneet ratkaisua jossa, vä-
himmäisrajaa olisi nostettu ja SERTK-
määrää olisi lisätty esimerkiksi 25–30 %. 
Osittain kilpailusijoitukseen perustuva 
jakosääntö oikaisee, vaikka tuomarei-
den absoluuttinen pisteskaala olisikin 
joko liian tiukka  tai löysä. Tuomarin 
tehtävänä on primäärisesti laittaa kil-
pailijat oikeaan järjestykseen! Minulla 
oli aikoinaan 80-luvulla sääntöehdo-
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ROTUKOHTAISET ARVOSTELUOHJEET ja mitä kannattaa huomioida

Rotukohtainen arvosteluohje Kommentit

Saluki
FCI: 269
Alkuperämaa: Lähi-itä

1. Yleistä
Salukin olemus ilmentää jaloutta ja so-
pusuhtaisuutta sekä nopeutta ja kes-
tävyyttä yhdistyneenä voimaan ja ak-
tiivisuuteen. Ulkoiselta olemukseltaan 
saluki on tasapainoinen, liioittelematon, 
edestä ja takaa kohtuullisesti kulmautu-
nut. Joustavat jäniksenkäpälät ja pitkät 
varpaat. Raajat vahvat, ranteet joustavat. 
Pitkä kaula ja häntä, loiva lantio. Uros 
on narttua suhteellisesti kookkaam-
pi ja sukupuolileiman tulee olla selvä. 
Sileäkarvainen muunnos on muutoin sa-
manlainen kuin pitkäkarvainen, mutta 
ilman hapsuja.

Salukille on tyypillistä varautunut suh-
tautuminen vieraita kohtaan. Saluki on 
pidättyväinen, mutta aggressiivisuus, ar-
kuus tai hermostuneisuus ei kuulu salu-
kin ominaisuuksiin.
Saluki on yksi vanhimmista koiraroduis-
ta. Sen on todettu asuneen Lähi-idässä 
ja Pohjois-Afrikassa jo tuhansia vuosia 
sitten. Ensimmäiset salukit on tuotu län-
simaihin vasta 1800-luvun loppupuolella.

2. Koiran käyttötarkoitus ja 
metsästystapa
Salukin käyttötarkoitus metsästyskoira-
na ja ulkonäkö ovat säilyneet lähes ennal-
laan vuosituhansien ajan. Alkuperäisessä 
käytössään saluki metsästää yksin tai 
usean koiran ryhmässä avoimessa maas-
tossa mm. jäniksiä ja gaselleja. Se on kes-
tävä pitkän matkan metsästäjä.

3.1. Nopeus

Saluki on kokoonsa nähden nopea koira. 
Sen juoksussa tulee näkyä voimakkuus 
ja kyky nopeisiin rytminvaihdoksiin. Sen 
pitää pystyä vaivattoman joustavaan, 
matalaan ja nopeaan laukkaan maaston 
vaihteluista huolimatta.

Nopeutta ei mitata kellolla, se katsotaan, 
ja silmä pettää. Nopean koiran juoksus-
sa näet juuri noita asioita. Koira ikään-
kuin lentää maaston yllä eleettömästi 
ja tehokkaasti. Hyvä esimerkki on rodun 
juoksu radalla. Nopeimmat koirat eivät 
todella näytä tekevän työtä, ne liitävät 
vaan eteenpäin vaivattomasti. Tulokset 
sitten puhuvat puolestaan.

3.2. Innokkuus ja seuraaminen

Salukin innokkuus saada saalis kiin-
ni näkyy selvästi koko suorituksen ajan, 
se pyrkii kaikin tavoin saamaan vieheen 
kiinni. Saluki voi ennakoida saaliin liikkei-
tä, mutta sen on seurattava tiukasti saa-
lista katseellaan, jopa korvillaan. Mikäli 
se kadottaa vieheen, sen on pyrittävä et-
simään se. Tappoisku ja saaliin suojele-
minen kuuluvat asiaan.

Ajossa täytyy näkyä ”hulluutta” ja intohi-
moa. Ennakointi on eri asia kun oikomi-
nen. Pään kääntäminen ja korvilla rea-
gointi kertoo paljon. Vieheen kadotessa 
koiran into saada viehe kiinni vain kasvaa. 
Koiran ei ole pakko mennä vieheelle tap-
pamaan sitä , varsinkin jos sen on kaveri 
jo hoitanut; koiran onkuitenkin aina osoi-
tettava suurta kiinnostusta vieheeseen.

3.3. Älykkyys ja ajotyöskentely

Salukin tulee olla itsenäinen sekä aloit-
teellinen metsästäessään. Se ottaa 
huomioon maaston vaihtelut ja saaliin 
liikkeet ajon aikana. Saluki juoksee ma-
talalla ja pitkällä askeleella, mutta saaliin 
tehdessä yllättäviä suunnanvaihteluita 
juoksuasento muuttuu pystymmäksi ja 
olemus tarkkaavaisemmaksi.

Älykkys on vaikein asia arvioida. Nopein, 
innokkain, ketterin, kestävin koira ei lä-
heskään aina ole voittaja. Älykkyys koos-
tuu kaikista näistä. Koira tuntee ja tietää 
osaamisensa ja kykynsä käyttäen näitä 
parhaalla mahdollisimmalla tavalla saa-
dakseen saaliin kiinni.

3.4. Ketteryys

Saluki on kokoonsa nähden erittäin ket-
terä koira ja se pystyy nopeisiin rytmin-
vaihdoksiin. Saluki käyttää häntään-
sä apuna nopeissa käännöksissä ja sen 
pitää pystyä reagoimaan välittömästi 
vieheen kääntyessä.

Hyvä kuvaus tästä ominaisuudesta.

3.5. Kestävyys

Saluki on fyysisiltä ja henkisiltä ominai-
suuksiltaan erittäin kestävä.

Lyhyt ja ytimekäs kuvaus kestävyydestä. 
Fyysisen näkee hyvin silmällä, se ei väsy 
suorituksen aikana. Henkinen kestävyys 
pitää sisällään paljon asioita. Koira sietää 
esimerkiksi kaverin häirintää luovutta-
matta jatkaen metsästystä. Koira kestää 
kipua ja tuskaa kehossaan, kun maito-
hapot keräytyvät joka puolelle ja happi 
tuntuu loppuvan. Parhaiden salukien 
kohdalla maastoradat ovat liian lyhyitä 
mitatakseen todella rodun kestävyyttä. 
Ehkä 2500-metrinen rata olisi tarpeeksi 
pitkä fyysisen kestävyyden mitaamiseen.

Kutsuimme maastokokeiden ylituomarit, 
salukitaustaiset palkintotuomarit sekä 
joitain salukeja paljon arvostelleita tuo-
mareita kertomaan mielipiteitään siitä, 
millainen on tyypillinen laadukas salu-
kin maastokoesuoritus. Tuomarit saivat 
pohdittavakseen joukon kysymyksiä, joi-
den pohjalta he kirjoittivat vastauksensa.

Tauno Savolainen, 
ylituomari
Salukien ja useimpien muiden yleisim-
pien vinttikoirarotujen rotukohtaisten 
arvosteluohjeiden työstäminen alkoi 
aikanaan rotuesittelyistä, joita pidet-
tiin tuomaripäivien yhteydessä. Niissä 
rotua pidempään harrastaneet koetuo-
marit kertoivat minkälainen rotu on 
rakenteeltaaan, luonteeltaan ja met-
sästysominaisuuksiltaan ja miten rotu 
tyypillisimmillään saalistaa. Esittelyjen 
pohjalta laadittiin myöhemmin ryhmä-
töinä arvosteluohjeet osviitaaksi tuo-
marikoulutukseen sekä arvosteluun.

Olen ollut mukana tässä työssä alus-
ta lähtien. Ei ole helppoa parilla lau-
seella kertoa tai kuvata jokaisen arvos-
telukriteerin kaikkein olennaisinta ja 
tärkeintä rodunomaista sanomaa. En 
halua ottaa kantaa kuinka onnistunut 
nykyinen ohje on, koska olen ollut sitä 
tekemässä. Mielestäni se maistuu ihan 
hyvältä edelleen. Päämääränä on, että 
me tuomarit, maastojen allrounderit, 
pystyisimme johonkin pisteeseen saak-
ka ymmärtämään miten eri rodut poik-
kevat toisistaan jahdatessaan viehettä.

Ajotyöskentely on mielestäni keskei-
sin kriteeri, jossa eri rotujen rodunomai-
set tavat ajaa saalista eroavat selvästi, 
jonkin verran tai ainakin hieman toi-
sistaan. Ajotyöskentelyn kuvaaminen ei 
ole aivan helppoa. Nopeus, kestävyys, 
ketteryys ja innostunut seuraaminen-
kin ovat kaikkien rotujen kohdalla ehkä 
helpommin hahmotettavissa. Kun ai-
koinaan väsäsimme ohjetta löysimme 
mielestämme oikean ilmaisun ja olim-
me tyytyväisiä pystyessämme tiivistä-
mään kaiken tärkeimmän ja oleellisim-
man muutamaan lauseeseen. Kuinkas 
kävikään: kun seuraavalla kerralla piti 
työtä viimeistellä ja saada valmista pai-
nettavaksi, alkuperäinen teksti ja sana-

muoto oli hävinnyt. Oli punnertamista, 
että saimme alkuperäisen sanamuodon 
kasaan noin suurpiirtein.

Ohjeen kuvituksessa näemme kaksi 
salukia, jotka ovat hieman erilaisessa 
laukkavaiheessa kun viehe on käänty-
nyt nopeasti vasemmalle. Molempien 
katse ja pään kääntyminen sekä kor-
vien asento kertovat siitä, että reagoitu 
on. Molempien etuosa on jo voimak-
kaasti kääntynyt vieheen suuntaan. 
Toisen koiran juoksuasento on pystym-
pi ja häntä on noussut tasapainotta-
maan nopeaa suunnanmuutosta. Tämä 
on hyvin tyypillistä rodunomaista lii-
kettä. Kuva ja ohjeen teksti eivät ole ris-
tiriidassa keskenään. Kuvasta on help-
po löytää koko joukko tyypillisyyksiä, 
joihin ohjeessa viitataan.

Ajotyöskentelyn muodostaa se tapa, 
miten saluki käyttää ominaisuuk-
siaan – nopeutta, voimaa, ketteryyttä, 
vaistojaan ja kokemustaan (voisi olla 
yhtä kuin älykkyys). Aktiivisempaa ja 
useimmin aloitteet tekevää koiraa tulisi 
palkita. Suurin pistein ei voi palkita no-
peudesta, jota koira ei käytä ollenkaan 
vieheen ajamiseen ja seuraamiseen. 
Emme arvostele ominaisuuksia sinän-
sä vaan sitä, kuinka hyvin koira niitä 
käyttää.

Valionarvoisen suorituksen 
pitää sisältää aimo aimo annos todel-
lista jahtaamista. Pelkkä orjallinen vie-
heen seuraaminen ei riitä, vaikka se olisi 
hyvinkin kaunista ja siistiä; pitää löytyä 
innokkuutta ja latausta vieheen kiin-
nisaamiseksi. Suorituksessa pitää olla 
nähtävissä juoksuvoimaa, vauhtikes-
tävyyttä, herpaantumatonta keskitty-
neisyyttä. Sellaista koiraa tulee palkita, 
joka ei häiriinny naapurin häirintäyri-
tyksistä eikä provosoidu. Suoritus, joka 
paranee loppua kohti on aina parem-
pi kuin päinvastainen. Hyväksyttävä 
tulos on ehjä, loppuun saakka kestävä 
rodunomainen suoritus, jossa voi olla 
monia puutteita, mutta selvästi havait-
tava innostus ja kiinnostus vieheeseen 
näkyy läpi juoksun.

En ole hirveästi sakottanut siitä, jos 
koira horjahtaa tai jopa kaatuu juostes-
saan, mutta pääsee nopeasti jaloilleen, 
rytmiin ja ajoon kiinni. Satunnainen 
liukastuminen pitää pystyä erotta-

maan huonosta tasapainonhallinnasta 
tai jopa väärästä juoksutyylistä. Saluki, 
joka ei ole koskaan mennyt nurin, ei 
ole koskaan ehkä edes yrittänyt to-
sissaan. Mielestäni rodunomainen 
juoksutyyli on tärkeää suorituksessa. 
Arvosteluohjeessa on pyritty juuri sitä 
kuvaamaan.

Tuskin on koetuomaria, jolla ei ole 
ollut arvostelupäivän aikana koskaan 
edes jonkinlaisia vaikeuksia hypätä ro-
dusta toiseen ja päästä oikeaan arvos-
telurytmiin. Meillä Suomessa on ollut 
perinteenä palaveerata ja keskustella 
arvostelulinjasta siirtyessämme rodus-
ta toiseen. Tuomarit ovat tietoisia kol-
legoiden arvostelusta, mistä ei ole ollut 
koskaan haittaa, päin vastoin.

Vastustan ehdottomasti rotukoh-
taisia valionarvorajoja. Siitä sotkus-
ta ei tule mitään. Tämä ei ole eri ro-
tujen välistä pituushyppyä eikä edes 
ratajuoksua!

En ole kovinkaan innostunut nykyi-
sestä kiinteästä sertirajasta. Aika näyt-
tää mihin päädymme. Kiinteän rajan 
asettaminen on mielestäni paljon mo-
nitahoisempi ja ongelmallisempi kysy-
mys. Sertin antamisen edellytyksenä 
on se, että koiran suoritus on selvästi 
rodun keskitasoa parempi – kyseisellä 
radalla, niissä olosuhteissa, sinä päivänä. 
Kun ensimmäinen saluki lähtee uudel-
la kilpailupaikalla rodun ensimmäiseen 
suoritukseen, kuinka moni meistä tuo-
mareista osaa mielikuvassaan asettaa 
suoritukselle oikeanlaisen odotusarvon, 
jonka SERTK-arvoisen suorituksen tu-
lisi vähintään täyttää? Tilastollisesta 
vaatimuksesta voidaan sanoa vasta kun 
kaikki koirat ovat juosseet!

Vanhan systeemin heikkoutena oli 
se, että sertejä jaettiin isoissakin luokis-
sa liian vähän ja vähimmäisvaatimus oli 
joskus jopa liian alhainen. Emme va-
kavasti ehdottaneet ratkaisua jossa, vä-
himmäisrajaa olisi nostettu ja SERTK-
määrää olisi lisätty esimerkiksi 25–30 %. 
Osittain kilpailusijoitukseen perustuva 
jakosääntö oikaisee, vaikka tuomarei-
den absoluuttinen pisteskaala olisikin 
joko liian tiukka  tai löysä. Tuomarin 
tehtävänä on primäärisesti laittaa kil-
pailijat oikeaan järjestykseen! Minulla 
oli aikoinaan 80-luvulla sääntöehdo-
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tus: tuomarineuvosto päättää kilpailu-
luokittain, mitkä saavutetut tulokset 
oikeuttavat valionarvoon. Tällainen 
systeemi olisi oikeudenmukaisempi, 
objektiivisempi ja tasapuolisempi. Nyt 
tuomari joutuu heti koiran juostua rat-
kaisemaan omalta osaltaan ehdottaako 
hän sertiä vai ei – tietämättä, mikä kil-
pailun taso tulee olemaan.

Pentti Örn, ylituomari
Olen kilpaillut whippeteilläni kohta 
40 vuotta. Toimin kilpailuttajana ja 
kilpailujen järjestäjänä jo maastojuok-
sun alkuvaiheessa. Maastotuomarina 
olen ollut vuodesta 1988 ja ylituomari-
na vuodesta 1990. Vuosittain arvostelen 
4–5 kokeessa.

Rodunomaisesti juoksevan salukin 
tulee olla rohkea, itsenäinen (ei väli-
tä kaverin tekosista), ketterä, älykäs, 
nopea ja kestävä (tässä järjestyksessä); 
näistä palkitsen. Rankaisen aggressii-
visuudesta, toisen perässä juoksemises-
ta, laajoista kaarteista, ennakoimisesta 
sekä poistumisesta vieheeltä.

Salukien yleinen taso on mielestä-
ni hyvä ja populaatiota on riittävästi. 
Viime kesänä juosseista nartuista va-
lioita oli 28 % ja uroksista 15 %. Diskejä 
tuli nartuilla 9 koiralle (yhdelle koiralle 
2 kappaletta). Uroksille diskejä jaettiin 
11 kappaletta (yhdelle koiralle 2 kappa-
letta). Kymmenellä koiralla oli yksi kisa 
ja yksi diski. Tilastojen varassa kolme 
lähtöä sadasta päättyi diskaukseen.

Hyväksytyn tuloksen maastoko-
keesta saadakseen salukin pitää juosta 
pysähtymättä itsenäisesti loppuun saak-
ka, ilman voimakasta aggressiivisuut-
ta kaveria kohtaan, viehettä seuraten. 
Sertin saa, kun nopeus on keskitasoa 
parempaa, koira seuraa viehettä tarkas-
ti ja tekee tappoiskun kun se pysähtyy, 
osaa käyttää maastoa (ei törmäile), sen 
juoksurytmi ei häiriinny ja käännök-
set ovat voimakkaita, kestävyys ei lopu 
kesken. Tällöin joka alueesta on saatava 
keskimäärin 15 pistettä. Pisteraja sertin 
saavuttamiseen voi olla kumpi vain, ro-
tukohtainen tai kiinteä, koska pisteraja 
ei vaikuta arvosteluun.

Huippusuorituksissa nopeus on 
rodun huippua, mutta koira hallitsee 
samalla juoksurytmin ja käännökset 
viehettä seuraten. Silloin juoksu etenee 
nopeasti ja on vaivattoman näköistä.

Saluki lähtee melko rauhallisesti 
liikkeelle ja saavuttaa huippunopeu-
tensa vasta noin sadan metrin jälkeen, 
mutta myös kangistuu 400 met-
rin jälkeen, kuitenkin paljon vähem-
män kuin muut rodut. Ketteryys var-
sinkin nartulla on melko kissamaista. 
Salukien rotukohtainen arvosteluohje 
kuvaa kyllä melko hyvin salukin juok-
sua, mutta ohjeen kehittämistä mietit-
täessä pitäisi ehkä pohtia sitä, vaadi-
taanko uroksilta samaa suoritusta kuin 
nartuilta. Nartut ovat jokaisessa rodus-
sa pienempiä ja siten ketterämpiä.

Maastokoepäivän kuluessa minulla 
ei ole vaikeuksia mukauttaa omaa lin-
jaani uuteen rotuun yleisempien rotu-
jen kohdalla. Vähälukuiset roduut ovat 
vaikeampia, koska niitä näkee vähän.

Jorma Pesonen, 
palkintotuomari
Olen toiminut kilpailuttajana vuodes-
ta 2006. Irlanninsusikoirauroksemme 
Wolfmann Negredo (Ness) oli vuoden 
2008 Euroopan mestari nimenomaan 
maastojuoksussa. Arvokas vanhuksem-
me, nyt 11-vuotias irlanninsusikoiran-
arttumme Ethneanibhaloir (Zaida) oli 
tuolloin kuudes. Alusta alkaen maas-
tojuoksussa oli sitä jotain: lähtöhetki, 
kun päästää koiran vieheen perään ja 
tietää, ettei voi enää mitenkään vaikut-
taa sen suoriutumiseen, on joka kerta 
yhtä sykähdyttävä. Tästä tieni vei va-
paaehtoisesta työskentelystä maastoko-
keissa ensin Hyvinkään harjoitusten 
vieheenvetäjäksi ja siitä viimein maas-
tojuoksun palkintotuomariksi vuon-
na 2012. Vuonna 2014 saimme uuden 
ajuekokeen ja pätevöidyin siinä sa-
malla ajuekokeen palkintotuomariksi. 
Olen opastanut ja neuvonut lukematto-
mia koirien omistajia niin Hyvinkään 
treeneissä kuin kaikissa tapahtumissa, 
missä olen ollut töissä. Neuvominen on 
luonteva osa harrastuneisuutta.

Olen suht tuore palkintotuomari, ja 
olen ollut enemmänkin vieheenvetäjän, 
ratamestarin ja kokeen johtajan tehtä-
vissä kuin varsinaisissa palkintotuoma-
rin tehtävissä. Toivon kuitenkin pääse-
väni enemmän itse arvostelutehtäviin, 
se on kuitenkin palkintotuomarin teh-
tävän kruunu. Viime kaudella yksi hie-
noimmista tehtävistäni oli Salukien 
maastokokeen tuomarointi!

Salukin rodunomainen suoritus on 
vahva, ketterä ja ihon kananlihalle 
nostava repäisy. Koiran liikkeen pitää 
olla maastoon sopeutuva, voimalli-
sesti avautuva ja koiran pitää seurata 
vieheen liikettä katseellaan kiinteästi. 
Paras salukisuoritus on silmissäni runo-
utta liikkeessä: koiran koko keho toi-
mii ainoastaan viehettä saavuttaakseen, 
maastoa vastaan. Koira liitää maaston 
yli selkälinjan pysyessä lähes samassa 
tasossa koko suorituksen ajan.

Rangaistavaa suorituksessa on suora-
naisesti vain vieheen seuraamattomuus 
ja aggressiivisuus kanssakilpailijaa koh-
taan. Salukit ovat toistaiseksi olleet var-
moja suorittajia. Rotua vaivaa vieheellä 
tapahtuvat välienselvittelyt, joita ei ro-
tukohtaisen arvosteluohjeen mukaan 
pitäisi olla. Oikeassa gasellinmetsästys-
tilanteessa ei koirilla olisi varaa rähistä 
keskenään kaadetun saaliin äärellä; saa-
lis saattaisi silloin pinkaista karkuteille.

Toinen seikka, mistä itse olen tark-
ka, on koirien kestävyys ja kyky ryt-
minvaihdoksiin. Salukin ei pitäisi ajaa 
viehettä kuin juna, vaan sen pitäisi pyr-
kiä sprintteihin suorituksen aikana, 
rytminvaihdoksiin saaliin saavuttami-
seksi. Se ei myöskään saa missään ta-
pauksessa uupua matkalla, joka on kai-
kenkaikkiaan alamittainen verrattuna 

”luonnolliseen” ajomatkaan metsästys-
suorituksen aikana. Jos näistä pitäisi 
valita, niin matkalla uupuva, selvästi 
väsyvä saluki saisi heikommat pisteet 
kuin tasaisella vauhdilla vieheen peräs-
sä jyskyttävä ajaja.

Hyväksytty tulos vaatii koiralta 
kovin vähän: koiran pitää ajaa viehet-
tä kiinnostuneesti ja pyrkiä ottamaan 
viehe kiinni käännösten yhteydessä. 
Ajon pitää päättyä vieheelle tuloon, mie-
luiten näyttävään tappoluisuun. SERTK-
pisteiden suhteen haluan nähdä 
hyvän tai huippusuorituksen: vauhtia, 
ketteryyttä, rytminvaihdoksia ja maas-
tonlukua. Huippusuorituksen tun-
tee ennen kuin ehtii rekisteröidä itse 
tapahtunutta: ihokarvat pystyyn nos-
tavia suorituksia näkee silloin tällöin, 
mutta ne tuppaa muistamaan pitkään.

Rotukohtaiset arvosteluohjeet aut-
tavat hahmottamaan rodun ajotyös-
kentelyn erityispiirteitä, joita yleiset ar-
vosteluohjeet eivät voi ottaa huomioon 
(esimerkiksi ajuekäytös, ajon leveys 
ja tavoite, käytös saaliilla). Toivoisin 

kuitenkin, että rotukohtaiset arvoste-
luohjeet tehtäisiin enemmän arvoste-
lun kannalta katsoen kuin absoluutti-
sen unelmasuorituksen näkökulmasta. 
Toinen asia, mitä toivoisin rotukohtais-
ten arvosteluohjeitten osalta on se, että 
koirien omistajat lukisivat – sääntöjen 
lisäksi – myös oman rotunsa arvoste-
luohjeet. Niistä voi saada jotain osviit-
taa siihen, mikä oman koiran suorituk-
sessa meni hyvin tai vähemmän hyvin.

Olen harrastusurani aikana nähnyt 
niin paljon harjoituslähtöjä, että tun-
nen rotujen erilaiset ajotavat ja pystyn 
muuttamaan asteikkoani rodun mu-
kaan. Arvostelupäivän aikana suurin 
haaste ei ole suuri määrä eri rotuja, vaan 
suuri määrä suorituksia. Arvosteltavien 
suoritusten määrää pitäisi mielestä-
ni rajoittaa, jotta arvostelu pysyisi laa-
dullisesti hyvänä. Suuri määrä toistoja 
turruttaa, vaikka rodut vaihtuisivatkin 
matkan varrella.

SERTK-raja on mielivaltainen mit-
tari, jonka pohjana on maastokokeen 
arvosteluohje. Maastokokeen pistei-
tä ja pisteytystä voisi pitää yleismitta-
rina, joka skaalautuu jo luonnostaan 
rotukohtaisesti asiansa osaavien pal-
kintotuomareiden käsissä. Tavallaan 
kiinteä raja tekee mahdolliseksi verra-
ta rotuja keskenään, vaikkakin eri rotu-
jen arvostelussa on jokaisessa haasteen-
sa. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että 
kiinteä raja palvelee pitkällä tähtäimel-
lä koko lajia enemmän kuin rotukohtai-
set SERTK-rajat.

Maasto- ja ratakokeissa juokseva koi-
ra on huippu-urheilija. Menestyäkseen 
se tarvitsee oikeanlaista ravintoa, oi-
keanlaista liikuntaa ja riittävästi lepoa. 
Uusille harrastajille olen aina sanonut, 
että koiran juoksukunto rakennetaan 
kevään aikana ja paras keino tähän on 
antaa koirien juosta vapaana niin pal-
jon kuin mahdollista. Levossa lihakset 
kehittyvät, joten siitä pitää huolehtia: 
pitemmän lenkin tai revittelyn jälkeen 
lepoa riittävästi ennen seuraavaa vetoa. 
Hyvä lihaskunto on avain koiran palau-
tumiseen suoritusten välillä.

Vinttikoirien maastojuoksu on mai-
nio harrastus, josta saa juuri niin paljon 
kuin sille antaa. Jokaisessa kokeessa on 
tilaa tekijöille ja kysymällä pääsee sy-
vemmälle. Jokainen kerhojen toimin-
nassa oleva vastaa varmasti mielellään 
kysymyksiin, joissain tapauksissa jopa 

niin intomielisesti, että varsinainen ky-
symys unohtuu kuunnellessa! Rohkesti 
mukaan sekä kerhojen toimintaan että 
kokeitten järjestelyihin!

Seija Kotti-rantala, 
ylituomari
Maastoharrastusta salukien kanssa on 
kertynyt kolmisenkymmentä vuot-
ta – aluksi kilpailuttajana ja sittemmin 
myös niiden suoritusten arvostelijana. 
Tänä aikana olen saanut nähdä hyvin 
paljon salukien tekemistä viehejahdis-
sa; määrää kautta kohti en osaa sanoa.

Salukin tulee toimia viehejahdis-
sa niin että sillä olisi jahdin jälkeen 

”saalista pöydällään”. Saluki on pitkän 
matkan metsästyskoira ja näin ollen 
sen rakenteen tulisi tukea alkupäräis-
tä käyttötarkoitusta. Salukin pitää olla 
sekä fyysiseltä että psyykkiseltä raken-
teeltaan tasapainoinen, kaikilta osin 
liioittelematon ja hyvin kulmautunut. 
Sillä tulee olla vahvat raajat, joustavat 
ranteet sekä pitkät, joustavat varpaat 
ja käpälät, hyvin kehittynyt, tasapai-
noinen lihaksisto ja pitkä vahva häntä. 
Vaikka saluki on nopea, sen tulee olla 
myös kestävä ja pystyä vaivattomaan, 
avoimeen, matalaan laukkaan sekä 
rytmin ja nopeuden vaihdoksiin huo-
limatta maaston vaihteluista taikka 
sääolosuhteista.

Koiran pitää pyrkiä saaliin kiinni 
saamiseen koko suorituksen ajan. Sen 
pitää juoksun aikana seurata juoksu-
kaveria ja pyrkiä hyödyntämään parin 
tekemisiä omassa käyttäymisessään. 
Salukin ei tule törmätä toiseen taik-
ka juosta päin maastossa olevia estei-
tä. Koira voi ennakoida hieman, mutta 
silloinkin sen on katseella seurattava 
saalista. Jos saalis katoaa, sitä pitäisi 
yrittää etsiä. Salukin ei pidä juosta vie-
heen edellä seuraamatta sitä katseel-
laan. Kun saalis on pysähtynyt, tap-
poloikka ja saaliiseen kiinnikäyminen 
ja sen puolustaminen kuuluu jahtiin. 
Toisen pitäisi jäädä lähettyville seuraa-
maan ja varmistamaan saaliin paikalla 
pysyminen.

Koiran tulee olla koko ajon ajan 
tarkkana sekä saaliin suunnan että no-
peuden muuttumiseen sekä juoksun ai-
kana seurata maastoa ja valita näiden 
mukaan ajolinjansa pyrkien pakotta-
maan saalis avoimelle alueelle. Kun 

saalis tekee äkkiä suunnan tai vauhdin 
muutoksia, salukin asento muuttuu 
pystymmäksi ja korvakannat nouse-
vat koholle. Saaliin kääntyessä nopeas-
ti saluki kääntyy vaivattomasti ja no-
peasti, käyttää voimakkaasti häntää ja 
kääntyy vaikka ilmassa. Saluki on sekä 
psyykkisesti että fyysisesti vahva ja kes-
tävä, joten sen tulee kyetä hyvävoimai-
sena pitkään ja tehokkaaseen jahtiin.

Olisi hyvä saada rodulle nykyis-
tä pidempiä ja vaativampia ratoja, 
jotta rodun edustajilla olisi mahdolli-
suus näyttää osaamistaan paremmin. 
Koirien kunto ja osaaminen ovat ke-
hittyneet vuosien kuluessa parempaan 
suuntaan. Harjoittelu- ja kilpailukausi 
on Suomessa huomattavasti lyhyempi 
kuin Euroopassa ja se rajoittaa harras-
tusta paljon. 

Hyväksyttyyn tulokseen salu-
kin tulee osata metsästää ja osoittaa se 
suoriutumalla innokkaasti ja hyväkun-
toisena tekemisestään. Pisteet annan 
sen mukaan, mitä koira näyttää teke-
misessään ja osaamisessaan kaikilla ar-
vostelun osa-alueilla suoritusten arvos-
telusta annettujen ohjeiden mukaan. 
Lopputuloksena on tämän koiran 
tämän suorituksen tällä radalla saama 
pistemäärä. Koira saa ansionsa mu-
kaan tuloksen; jos se oikeuttaa sertin 
saamiseen, niin hyvä (vrt. käyttövalio-
ajat radalla)! Pidän myös hyvänä kiin-
teää sertirajaa johtuen siitä, mitä omi-
naisuuksia katsotaan tällä koemuodolla 
pyrittävän tuomaan näkyville.

Salukien rotukohtaiset arvosteluoh-
jeet kuvaavat monipuolisesti rodun 
tapaa metsästää ja käytän niitä arvos-
teluni pohjana. Lisäksi omat salukini 
ovat tuoneet lisää näkemystä juostes-
saan erilaisissa ympäristöissä.

Nykyisellään en koe olevan suu-
rempia hankaluuksia siirtymisessä ar-
vostelemaan päivän aikana eri rotuja. 
Kokeiden järjestäjät huolehtivat riit-
tävästä vaihtomiehistöstä hyvin, joten 
arvosteltavien koirien määrä ja siihen 
käytettävä aika on kohtuullinen ver-
rattuna parikymmentä vuotta sitten ol-
leeseen tilanteeseen. Silloin aloitettiin 
aamuvarhain ja jatkettiin iltaan samal-
la henkilöstöllä – arvosteltavana saat-
toi olla helposti toista sataa suoritusta! 
Lisäksi kaikenlaiset tekniset ongelmat 
lisäsivät päivän pituutta. • 
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tus: tuomarineuvosto päättää kilpailu-
luokittain, mitkä saavutetut tulokset 
oikeuttavat valionarvoon. Tällainen 
systeemi olisi oikeudenmukaisempi, 
objektiivisempi ja tasapuolisempi. Nyt 
tuomari joutuu heti koiran juostua rat-
kaisemaan omalta osaltaan ehdottaako 
hän sertiä vai ei – tietämättä, mikä kil-
pailun taso tulee olemaan.

Pentti Örn, ylituomari
Olen kilpaillut whippeteilläni kohta 
40 vuotta. Toimin kilpailuttajana ja 
kilpailujen järjestäjänä jo maastojuok-
sun alkuvaiheessa. Maastotuomarina 
olen ollut vuodesta 1988 ja ylituomari-
na vuodesta 1990. Vuosittain arvostelen 
4–5 kokeessa.

Rodunomaisesti juoksevan salukin 
tulee olla rohkea, itsenäinen (ei väli-
tä kaverin tekosista), ketterä, älykäs, 
nopea ja kestävä (tässä järjestyksessä); 
näistä palkitsen. Rankaisen aggressii-
visuudesta, toisen perässä juoksemises-
ta, laajoista kaarteista, ennakoimisesta 
sekä poistumisesta vieheeltä.

Salukien yleinen taso on mielestä-
ni hyvä ja populaatiota on riittävästi. 
Viime kesänä juosseista nartuista va-
lioita oli 28 % ja uroksista 15 %. Diskejä 
tuli nartuilla 9 koiralle (yhdelle koiralle 
2 kappaletta). Uroksille diskejä jaettiin 
11 kappaletta (yhdelle koiralle 2 kappa-
letta). Kymmenellä koiralla oli yksi kisa 
ja yksi diski. Tilastojen varassa kolme 
lähtöä sadasta päättyi diskaukseen.

Hyväksytyn tuloksen maastoko-
keesta saadakseen salukin pitää juosta 
pysähtymättä itsenäisesti loppuun saak-
ka, ilman voimakasta aggressiivisuut-
ta kaveria kohtaan, viehettä seuraten. 
Sertin saa, kun nopeus on keskitasoa 
parempaa, koira seuraa viehettä tarkas-
ti ja tekee tappoiskun kun se pysähtyy, 
osaa käyttää maastoa (ei törmäile), sen 
juoksurytmi ei häiriinny ja käännök-
set ovat voimakkaita, kestävyys ei lopu 
kesken. Tällöin joka alueesta on saatava 
keskimäärin 15 pistettä. Pisteraja sertin 
saavuttamiseen voi olla kumpi vain, ro-
tukohtainen tai kiinteä, koska pisteraja 
ei vaikuta arvosteluun.

Huippusuorituksissa nopeus on 
rodun huippua, mutta koira hallitsee 
samalla juoksurytmin ja käännökset 
viehettä seuraten. Silloin juoksu etenee 
nopeasti ja on vaivattoman näköistä.

Saluki lähtee melko rauhallisesti 
liikkeelle ja saavuttaa huippunopeu-
tensa vasta noin sadan metrin jälkeen, 
mutta myös kangistuu 400 met-
rin jälkeen, kuitenkin paljon vähem-
män kuin muut rodut. Ketteryys var-
sinkin nartulla on melko kissamaista. 
Salukien rotukohtainen arvosteluohje 
kuvaa kyllä melko hyvin salukin juok-
sua, mutta ohjeen kehittämistä mietit-
täessä pitäisi ehkä pohtia sitä, vaadi-
taanko uroksilta samaa suoritusta kuin 
nartuilta. Nartut ovat jokaisessa rodus-
sa pienempiä ja siten ketterämpiä.

Maastokoepäivän kuluessa minulla 
ei ole vaikeuksia mukauttaa omaa lin-
jaani uuteen rotuun yleisempien rotu-
jen kohdalla. Vähälukuiset roduut ovat 
vaikeampia, koska niitä näkee vähän.

Jorma Pesonen, 
palkintotuomari
Olen toiminut kilpailuttajana vuodes-
ta 2006. Irlanninsusikoirauroksemme 
Wolfmann Negredo (Ness) oli vuoden 
2008 Euroopan mestari nimenomaan 
maastojuoksussa. Arvokas vanhuksem-
me, nyt 11-vuotias irlanninsusikoiran-
arttumme Ethneanibhaloir (Zaida) oli 
tuolloin kuudes. Alusta alkaen maas-
tojuoksussa oli sitä jotain: lähtöhetki, 
kun päästää koiran vieheen perään ja 
tietää, ettei voi enää mitenkään vaikut-
taa sen suoriutumiseen, on joka kerta 
yhtä sykähdyttävä. Tästä tieni vei va-
paaehtoisesta työskentelystä maastoko-
keissa ensin Hyvinkään harjoitusten 
vieheenvetäjäksi ja siitä viimein maas-
tojuoksun palkintotuomariksi vuon-
na 2012. Vuonna 2014 saimme uuden 
ajuekokeen ja pätevöidyin siinä sa-
malla ajuekokeen palkintotuomariksi. 
Olen opastanut ja neuvonut lukematto-
mia koirien omistajia niin Hyvinkään 
treeneissä kuin kaikissa tapahtumissa, 
missä olen ollut töissä. Neuvominen on 
luonteva osa harrastuneisuutta.

Olen suht tuore palkintotuomari, ja 
olen ollut enemmänkin vieheenvetäjän, 
ratamestarin ja kokeen johtajan tehtä-
vissä kuin varsinaisissa palkintotuoma-
rin tehtävissä. Toivon kuitenkin pääse-
väni enemmän itse arvostelutehtäviin, 
se on kuitenkin palkintotuomarin teh-
tävän kruunu. Viime kaudella yksi hie-
noimmista tehtävistäni oli Salukien 
maastokokeen tuomarointi!

Salukin rodunomainen suoritus on 
vahva, ketterä ja ihon kananlihalle 
nostava repäisy. Koiran liikkeen pitää 
olla maastoon sopeutuva, voimalli-
sesti avautuva ja koiran pitää seurata 
vieheen liikettä katseellaan kiinteästi. 
Paras salukisuoritus on silmissäni runo-
utta liikkeessä: koiran koko keho toi-
mii ainoastaan viehettä saavuttaakseen, 
maastoa vastaan. Koira liitää maaston 
yli selkälinjan pysyessä lähes samassa 
tasossa koko suorituksen ajan.

Rangaistavaa suorituksessa on suora-
naisesti vain vieheen seuraamattomuus 
ja aggressiivisuus kanssakilpailijaa koh-
taan. Salukit ovat toistaiseksi olleet var-
moja suorittajia. Rotua vaivaa vieheellä 
tapahtuvat välienselvittelyt, joita ei ro-
tukohtaisen arvosteluohjeen mukaan 
pitäisi olla. Oikeassa gasellinmetsästys-
tilanteessa ei koirilla olisi varaa rähistä 
keskenään kaadetun saaliin äärellä; saa-
lis saattaisi silloin pinkaista karkuteille.

Toinen seikka, mistä itse olen tark-
ka, on koirien kestävyys ja kyky ryt-
minvaihdoksiin. Salukin ei pitäisi ajaa 
viehettä kuin juna, vaan sen pitäisi pyr-
kiä sprintteihin suorituksen aikana, 
rytminvaihdoksiin saaliin saavuttami-
seksi. Se ei myöskään saa missään ta-
pauksessa uupua matkalla, joka on kai-
kenkaikkiaan alamittainen verrattuna 

”luonnolliseen” ajomatkaan metsästys-
suorituksen aikana. Jos näistä pitäisi 
valita, niin matkalla uupuva, selvästi 
väsyvä saluki saisi heikommat pisteet 
kuin tasaisella vauhdilla vieheen peräs-
sä jyskyttävä ajaja.

Hyväksytty tulos vaatii koiralta 
kovin vähän: koiran pitää ajaa viehet-
tä kiinnostuneesti ja pyrkiä ottamaan 
viehe kiinni käännösten yhteydessä. 
Ajon pitää päättyä vieheelle tuloon, mie-
luiten näyttävään tappoluisuun. SERTK-
pisteiden suhteen haluan nähdä 
hyvän tai huippusuorituksen: vauhtia, 
ketteryyttä, rytminvaihdoksia ja maas-
tonlukua. Huippusuorituksen tun-
tee ennen kuin ehtii rekisteröidä itse 
tapahtunutta: ihokarvat pystyyn nos-
tavia suorituksia näkee silloin tällöin, 
mutta ne tuppaa muistamaan pitkään.

Rotukohtaiset arvosteluohjeet aut-
tavat hahmottamaan rodun ajotyös-
kentelyn erityispiirteitä, joita yleiset ar-
vosteluohjeet eivät voi ottaa huomioon 
(esimerkiksi ajuekäytös, ajon leveys 
ja tavoite, käytös saaliilla). Toivoisin 

kuitenkin, että rotukohtaiset arvoste-
luohjeet tehtäisiin enemmän arvoste-
lun kannalta katsoen kuin absoluutti-
sen unelmasuorituksen näkökulmasta. 
Toinen asia, mitä toivoisin rotukohtais-
ten arvosteluohjeitten osalta on se, että 
koirien omistajat lukisivat – sääntöjen 
lisäksi – myös oman rotunsa arvoste-
luohjeet. Niistä voi saada jotain osviit-
taa siihen, mikä oman koiran suorituk-
sessa meni hyvin tai vähemmän hyvin.

Olen harrastusurani aikana nähnyt 
niin paljon harjoituslähtöjä, että tun-
nen rotujen erilaiset ajotavat ja pystyn 
muuttamaan asteikkoani rodun mu-
kaan. Arvostelupäivän aikana suurin 
haaste ei ole suuri määrä eri rotuja, vaan 
suuri määrä suorituksia. Arvosteltavien 
suoritusten määrää pitäisi mielestä-
ni rajoittaa, jotta arvostelu pysyisi laa-
dullisesti hyvänä. Suuri määrä toistoja 
turruttaa, vaikka rodut vaihtuisivatkin 
matkan varrella.

SERTK-raja on mielivaltainen mit-
tari, jonka pohjana on maastokokeen 
arvosteluohje. Maastokokeen pistei-
tä ja pisteytystä voisi pitää yleismitta-
rina, joka skaalautuu jo luonnostaan 
rotukohtaisesti asiansa osaavien pal-
kintotuomareiden käsissä. Tavallaan 
kiinteä raja tekee mahdolliseksi verra-
ta rotuja keskenään, vaikkakin eri rotu-
jen arvostelussa on jokaisessa haasteen-
sa. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että 
kiinteä raja palvelee pitkällä tähtäimel-
lä koko lajia enemmän kuin rotukohtai-
set SERTK-rajat.

Maasto- ja ratakokeissa juokseva koi-
ra on huippu-urheilija. Menestyäkseen 
se tarvitsee oikeanlaista ravintoa, oi-
keanlaista liikuntaa ja riittävästi lepoa. 
Uusille harrastajille olen aina sanonut, 
että koiran juoksukunto rakennetaan 
kevään aikana ja paras keino tähän on 
antaa koirien juosta vapaana niin pal-
jon kuin mahdollista. Levossa lihakset 
kehittyvät, joten siitä pitää huolehtia: 
pitemmän lenkin tai revittelyn jälkeen 
lepoa riittävästi ennen seuraavaa vetoa. 
Hyvä lihaskunto on avain koiran palau-
tumiseen suoritusten välillä.

Vinttikoirien maastojuoksu on mai-
nio harrastus, josta saa juuri niin paljon 
kuin sille antaa. Jokaisessa kokeessa on 
tilaa tekijöille ja kysymällä pääsee sy-
vemmälle. Jokainen kerhojen toimin-
nassa oleva vastaa varmasti mielellään 
kysymyksiin, joissain tapauksissa jopa 

niin intomielisesti, että varsinainen ky-
symys unohtuu kuunnellessa! Rohkesti 
mukaan sekä kerhojen toimintaan että 
kokeitten järjestelyihin!

Seija Kotti-rantala, 
ylituomari
Maastoharrastusta salukien kanssa on 
kertynyt kolmisenkymmentä vuot-
ta – aluksi kilpailuttajana ja sittemmin 
myös niiden suoritusten arvostelijana. 
Tänä aikana olen saanut nähdä hyvin 
paljon salukien tekemistä viehejahdis-
sa; määrää kautta kohti en osaa sanoa.

Salukin tulee toimia viehejahdis-
sa niin että sillä olisi jahdin jälkeen 

”saalista pöydällään”. Saluki on pitkän 
matkan metsästyskoira ja näin ollen 
sen rakenteen tulisi tukea alkupäräis-
tä käyttötarkoitusta. Salukin pitää olla 
sekä fyysiseltä että psyykkiseltä raken-
teeltaan tasapainoinen, kaikilta osin 
liioittelematon ja hyvin kulmautunut. 
Sillä tulee olla vahvat raajat, joustavat 
ranteet sekä pitkät, joustavat varpaat 
ja käpälät, hyvin kehittynyt, tasapai-
noinen lihaksisto ja pitkä vahva häntä. 
Vaikka saluki on nopea, sen tulee olla 
myös kestävä ja pystyä vaivattomaan, 
avoimeen, matalaan laukkaan sekä 
rytmin ja nopeuden vaihdoksiin huo-
limatta maaston vaihteluista taikka 
sääolosuhteista.

Koiran pitää pyrkiä saaliin kiinni 
saamiseen koko suorituksen ajan. Sen 
pitää juoksun aikana seurata juoksu-
kaveria ja pyrkiä hyödyntämään parin 
tekemisiä omassa käyttäymisessään. 
Salukin ei tule törmätä toiseen taik-
ka juosta päin maastossa olevia estei-
tä. Koira voi ennakoida hieman, mutta 
silloinkin sen on katseella seurattava 
saalista. Jos saalis katoaa, sitä pitäisi 
yrittää etsiä. Salukin ei pidä juosta vie-
heen edellä seuraamatta sitä katseel-
laan. Kun saalis on pysähtynyt, tap-
poloikka ja saaliiseen kiinnikäyminen 
ja sen puolustaminen kuuluu jahtiin. 
Toisen pitäisi jäädä lähettyville seuraa-
maan ja varmistamaan saaliin paikalla 
pysyminen.

Koiran tulee olla koko ajon ajan 
tarkkana sekä saaliin suunnan että no-
peuden muuttumiseen sekä juoksun ai-
kana seurata maastoa ja valita näiden 
mukaan ajolinjansa pyrkien pakotta-
maan saalis avoimelle alueelle. Kun 

saalis tekee äkkiä suunnan tai vauhdin 
muutoksia, salukin asento muuttuu 
pystymmäksi ja korvakannat nouse-
vat koholle. Saaliin kääntyessä nopeas-
ti saluki kääntyy vaivattomasti ja no-
peasti, käyttää voimakkaasti häntää ja 
kääntyy vaikka ilmassa. Saluki on sekä 
psyykkisesti että fyysisesti vahva ja kes-
tävä, joten sen tulee kyetä hyvävoimai-
sena pitkään ja tehokkaaseen jahtiin.

Olisi hyvä saada rodulle nykyis-
tä pidempiä ja vaativampia ratoja, 
jotta rodun edustajilla olisi mahdolli-
suus näyttää osaamistaan paremmin. 
Koirien kunto ja osaaminen ovat ke-
hittyneet vuosien kuluessa parempaan 
suuntaan. Harjoittelu- ja kilpailukausi 
on Suomessa huomattavasti lyhyempi 
kuin Euroopassa ja se rajoittaa harras-
tusta paljon. 

Hyväksyttyyn tulokseen salu-
kin tulee osata metsästää ja osoittaa se 
suoriutumalla innokkaasti ja hyväkun-
toisena tekemisestään. Pisteet annan 
sen mukaan, mitä koira näyttää teke-
misessään ja osaamisessaan kaikilla ar-
vostelun osa-alueilla suoritusten arvos-
telusta annettujen ohjeiden mukaan. 
Lopputuloksena on tämän koiran 
tämän suorituksen tällä radalla saama 
pistemäärä. Koira saa ansionsa mu-
kaan tuloksen; jos se oikeuttaa sertin 
saamiseen, niin hyvä (vrt. käyttövalio-
ajat radalla)! Pidän myös hyvänä kiin-
teää sertirajaa johtuen siitä, mitä omi-
naisuuksia katsotaan tällä koemuodolla 
pyrittävän tuomaan näkyville.

Salukien rotukohtaiset arvosteluoh-
jeet kuvaavat monipuolisesti rodun 
tapaa metsästää ja käytän niitä arvos-
teluni pohjana. Lisäksi omat salukini 
ovat tuoneet lisää näkemystä juostes-
saan erilaisissa ympäristöissä.

Nykyisellään en koe olevan suu-
rempia hankaluuksia siirtymisessä ar-
vostelemaan päivän aikana eri rotuja. 
Kokeiden järjestäjät huolehtivat riit-
tävästä vaihtomiehistöstä hyvin, joten 
arvosteltavien koirien määrä ja siihen 
käytettävä aika on kohtuullinen ver-
rattuna parikymmentä vuotta sitten ol-
leeseen tilanteeseen. Silloin aloitettiin 
aamuvarhain ja jatkettiin iltaan samal-
la henkilöstöllä – arvosteltavana saat-
toi olla helposti toista sataa suoritusta! 
Lisäksi kaikenlaiset tekniset ongelmat 
lisäsivät päivän pituutta. • 

Seija Kotti-Rantala,
ylituomari
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Urheiluvamman etiologia (taustasyy)

Urheiluvamma syntyy, kun rasitus ylittää rakenteen lujuu-
den. Lämmittelyllä onkin tärkeä vammoja ehkäisevä rooli. 
Vamma voi olla joko itse tai ulkoisen voiman aiheuttama. 
Koiran omat lihasvoimat voivat aiheuttaa repeämiä ja mur-
tumia. Ulkoisen voiman aiheuttama vamma voi syntyä esi-
merkiksi kolarista toisen koiran kanssa radalla, törmäyk-
sestä esineeseen tai vaikkapa pureman aiheuttamana. Kun 
koira liikkuu täydellä vauhdilla viettiensä ajamana, ympä-
ristö unohtuu ja törmäyksiä saattaa tapahtua. Greyhound 
pystyy kiihdyttämään neljässä sekunnissa täyteen vauhtiin 
70 km/h, joten koiran omat voimat ovat valtavat.

Greyhound-ratojen loukkaantumistilastossa kinnervam-
mojen osuus on 50 %, toisena lihasvammat.

Urheiluvamma aiheuttaa kipua
Kivun lähde on tärkeä löytää ja paikallistaa tutkimuksil-

la. Kivun lähde voi olla lokalisoitunut (paikallinen) tai ”sä-
teilevä”. Ontuman ulkonäön perusteella ei voi päätellä mikä 
paikka on kipeä (kynsi vai lapa), sillä koira kehittää sellaisen 
askellajin, missä sattuu vähiten ja liikkuu esimerkiksi jalkaa 
kiertämällä. Tutkiminen aloitetaan rasittamalla ensin isoja 
luita ja niveliä, sen jälkeen lihasten kiinnityspaikkoja ja lo-
puksi jännekohtia.

Niskan ja rintarangan kipu säteilee etujalkoihin. Kipu 
voi ilmetä monella tavalla, esimerkiksi aristuksena nikamau-
lokkeissa, selkälihaksissa, hartialihaksen (deltoideus) ylä-
päässä, kolmipäisessä olkalihaksessa (triceps), rannetta kou-
kistaessa tai koira voi kivun vuoksi purra varpaitaan. Tämän 
alueen kipu häviää usein, kun niskaa manipuloidaan.

Lantion ja ristiselkäalueen kipu säteilee takajalkoi-
hin. Kipu voi ilmetä nikamakipuna tai herkkyytenä paka-
ralihas (gluteaali) -ryhmässä, leveän peitinkalvon jännittä-
jälihaksessa (tensor fascia lata) tai uloimman reisilihaksen 
(vastus lateralis) yläosassa. Tämän alueen kipu häviää usein, 
kun ristiselkäaluetta manipuloidaan.

Lihas- tai jännevamman syntyessä juokseminen hidastuu 
tai lakkaa. Radalla juokseva vinttikoira voi kuitenkin vam-
masta huolimatta juosta maaliin saakka. Tämän jälkeen il-
menee liikkumishaluttomuutta, ontumista ja/tai jalka-asen-
to on väärä. Lihasten tai jänteiden vammat oireilevat usein 
enemmän vasta seuraavana päivänä ja sen lisäksi koira vet-
reytyy liikkuessaan.

Ontuman tutkiminen
Koira näyttää kipua monesti kotona paremmin kuin eläin-
lääkärissä. Koiran omistaja voi jo ennen lääkäriin me-
nemistä käydä koiran läpi ja tehdä havaintoja vamman 
paikallistamiseksi.

• Liikkuminen: Näkyykö ongelma oikealle vai vasem-
malle kaartaessa ja missä askellajissa se näkyy?

• Provokaatiot: Kun nivel taivutetaan minuutik-
si ja sen jälkeen liikutetaan koiraa, voidaan saada sel-
ville nivelessä oleva vika. Jos koira liikkeelle lähtiessä 
ontuu, vika on taivutetussa nivelessä tai sen välittömäs-
sä läheisyydessä.

• Lihasten ja jalkojen tunnustelu, etsitään mah-
dollista epäsymmetriaa. Koiralla on toinen puoli usein 
terve, joten terveeseen puoleen verrattuna etsitään
 - kipeitä kohtia (dynaaminen liikkeen aiheuttama tai 

pistemäinen kipu)
 - kovia kohtia (mustelma, nestettä, spasmi eli lihaksen 

voimakas supistustila, maitohappoa lihaksessa)
 - kuoppia (halkeamia lihaksissa, lihassyyn suuntaises-

ti tai poikittain, lihaskalvojen repeämiä, turvotusta)
 - turvotusta (hematooma eli verenpurkaus, repeämä, 

nestettä)
 - krepitaatiota eli rutinaa nivelessä tai luussa
 - kipukohta saattaa joskus olla myös ”syvällä” esimer-

kiksi vatsaontelossa, lavan alla, kalvojen alla.

Urheilevien koirien
tyypilliset vammat
– niiden ennakointi ja hoito

luento jan räihä tiivistelmä anna mikkonen 

haka-päivän (29.11.2014) satoa, pohjautuu jan räihän luentoon. luennoitsija on kirurgian 
dosentti ja pieneläinsairauksien erikoislääkäri. julkaistu whippet-lehdessä 1/2015

Ontuman tutkimiseen eläinlääkärissä voidaan käyttää 
seuraavia menetelmiä:

• ontumatutkimus
• neurologinen tutkimus
• röntgen
• ultraääni
• MRI eli magneettitutkimus, jolla kuvataan lähinnä 

pehmytosia
• EMG eli lihasten sähköistä toimintaa selvittävä tutkimus
• CT/TT eli tietokonetomografia: röntgensäteiden avulla 

otetaan poikkileikkauskuvia halutulta alueelta ja niistä 
saadaan koottua kolmiulotteisia kuvamalleja

• skintigrafia, kudosten isotooppitutkimus, jossa poti-
laalle annetaan (yleensä injisoidaan) radioaktiivista ai-
netta ja millä voidaan selvittää kudosten verenkierron ja 
aineenvaihdunnan muutoksia, kuten murtumia ja tu-
lehduksia, joissa aineenvaihdunta lisääntynyt

• niveltähystys     
• koepalat/-näytteet.

Lihas- ja pehmytosavammat (lihas, jänne)
Lihasvaurioiden luokitus:

1.  Lievä lihastulehdus: kalvot ja lihakset ehjät.
2.  Kuten 1, mutta revenneitä kalvoja.
3.  Lihasten ja kalvojen repeämiä, vertymiä.

”Compartment syndrome” syntyy jos sellaiseen lihakseen 
tulee verenvuoto, jonka lihaskalvo ei anna myöden. Tällöin 
lihakseen kohdistuu kasvava paine, mikä aiheuttaa kipua. 
Lihakseen tulee verenkierron ja siten hapen puute, minkä 
seurauksena lihassolut menevät kuolioon. Lihas muut-
tuu kuolioiduttuaan side- ja arpikudokseksi, joka kutistuu. 
Hoitona lihaskalvo pitää avata mahdollisimman pian. 

Emme ikinä näe milloin lihas on parantunut. Lihas para-
nee suonituksen vuoksi yleensä hyvin nopeasti, mutta emme 
voi tietää saavuttaako se saman lujuuden kuin ennen.

Lihasvammoja pahempia ovat jänne- ja nivelsidevammat, 
koska jänteet ja nivelsiteet ovat huonosti verisuonitettuja, ei-
vätkä ne siksi tule paranemaan entiselleen. Paraneminen riip-
puu niveleen/luuhun kohdistuvista voimista. Luuta/jännettä 
pitäisi rasittaa niin paljon, että se alkaa vahvistua. Pienellä 
koiralla jänteet ovat niin ohuet, että revenneen jänteen päitä 
on vaikea ommella yhteen. Lisäksi jänteet vetäytyvät hyvin 
nopeasti, joten vamma pitäisi päästä ompelemaan mahdol-
lisimman pian. Siteistä tulee hankaumia ja niiden aiheutta-
mat ihovauriot voivat vaikuttaa siihen, voiko sidettä pitää 
koko sen ajan, mitä vamman paraneminen vaatisi.

Lihasvaurioiden hoito
Lihasvaurioita hoidettaessa on tärkeää hoitaa primaarivau-
rio ja estää liiallista sidekudosmuodostusta ja kiinnikkei-
tä. Revähdyksen sattuessa käytetään jääpusseja estämään 
turvotusta, sillä turvotus puolestaan estää verenkiertoa. 
Revähtymäkohdan päälle laitetaan paineside estämään tur-
votusta ja verenvuotoa. Tulehduskipulääkkeitä (ns. NSAID-
lääkkeet eli nonsteroidal anti-inflammatory drug) käytetään 
tarpeen mukaan. Näitä lääkkeitä ovat esimerkiksi Metacam, 
Rimadyl, Zubrin ja Aspiriini.

Akuutin vaiheen jälkeen hoidossa käytetään fysioterapiaa, 
vesiterapiaa, hierontaa, ultraääntä, laseria (poistaa nestettä, 
nostaa lämpötilaa mikä puolestaan parantaa solujen aineen-
vaihduntaa), magneettia, mikroaaltoa.

Kirurgista hoitoa vaativat tapauksesta riippuen luo-
kan 3 (mahdollisesti myös 2) vammat. Hoidon tarpeeseen 
vaikuttaa esimerkiksi vamman koko, lihaksen tärkeys ja 
sidekudosmuodostus.

Luennolla näimme kuvia muutamista tapauksista, lähin-
nä greyhoundeilla sattuneista onnettomuuksista. Tapauksia 
käytiin läpi seuraavasti:

• Tricepsin pitkän pään repeämä
 -  yleensä suhteellisen pieni osa tricepsin yläpäästä 

irtoaa
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pehmytosia
• EMG eli lihasten sähköistä toimintaa selvittävä tutkimus
• CT/TT eli tietokonetomografia: röntgensäteiden avulla 

otetaan poikkileikkauskuvia halutulta alueelta ja niistä 
saadaan koottua kolmiulotteisia kuvamalleja

• skintigrafia, kudosten isotooppitutkimus, jossa poti-
laalle annetaan (yleensä injisoidaan) radioaktiivista ai-
netta ja millä voidaan selvittää kudosten verenkierron ja 
aineenvaihdunnan muutoksia, kuten murtumia ja tu-
lehduksia, joissa aineenvaihdunta lisääntynyt

• niveltähystys     
• koepalat/-näytteet.

Lihas- ja pehmytosavammat (lihas, jänne)
Lihasvaurioiden luokitus:

1.  Lievä lihastulehdus: kalvot ja lihakset ehjät.
2.  Kuten 1, mutta revenneitä kalvoja.
3.  Lihasten ja kalvojen repeämiä, vertymiä.

”Compartment syndrome” syntyy jos sellaiseen lihakseen 
tulee verenvuoto, jonka lihaskalvo ei anna myöden. Tällöin 
lihakseen kohdistuu kasvava paine, mikä aiheuttaa kipua. 
Lihakseen tulee verenkierron ja siten hapen puute, minkä 
seurauksena lihassolut menevät kuolioon. Lihas muut-
tuu kuolioiduttuaan side- ja arpikudokseksi, joka kutistuu. 
Hoitona lihaskalvo pitää avata mahdollisimman pian. 

Emme ikinä näe milloin lihas on parantunut. Lihas para-
nee suonituksen vuoksi yleensä hyvin nopeasti, mutta emme 
voi tietää saavuttaako se saman lujuuden kuin ennen.

Lihasvammoja pahempia ovat jänne- ja nivelsidevammat, 
koska jänteet ja nivelsiteet ovat huonosti verisuonitettuja, ei-
vätkä ne siksi tule paranemaan entiselleen. Paraneminen riip-
puu niveleen/luuhun kohdistuvista voimista. Luuta/jännettä 
pitäisi rasittaa niin paljon, että se alkaa vahvistua. Pienellä 
koiralla jänteet ovat niin ohuet, että revenneen jänteen päitä 
on vaikea ommella yhteen. Lisäksi jänteet vetäytyvät hyvin 
nopeasti, joten vamma pitäisi päästä ompelemaan mahdol-
lisimman pian. Siteistä tulee hankaumia ja niiden aiheutta-
mat ihovauriot voivat vaikuttaa siihen, voiko sidettä pitää 
koko sen ajan, mitä vamman paraneminen vaatisi.

Lihasvaurioiden hoito
Lihasvaurioita hoidettaessa on tärkeää hoitaa primaarivau-
rio ja estää liiallista sidekudosmuodostusta ja kiinnikkei-
tä. Revähdyksen sattuessa käytetään jääpusseja estämään 
turvotusta, sillä turvotus puolestaan estää verenkiertoa. 
Revähtymäkohdan päälle laitetaan paineside estämään tur-
votusta ja verenvuotoa. Tulehduskipulääkkeitä (ns. NSAID-
lääkkeet eli nonsteroidal anti-inflammatory drug) käytetään 
tarpeen mukaan. Näitä lääkkeitä ovat esimerkiksi Metacam, 
Rimadyl, Zubrin ja Aspiriini.

Akuutin vaiheen jälkeen hoidossa käytetään fysioterapiaa, 
vesiterapiaa, hierontaa, ultraääntä, laseria (poistaa nestettä, 
nostaa lämpötilaa mikä puolestaan parantaa solujen aineen-
vaihduntaa), magneettia, mikroaaltoa.

Kirurgista hoitoa vaativat tapauksesta riippuen luo-
kan 3 (mahdollisesti myös 2) vammat. Hoidon tarpeeseen 
vaikuttaa esimerkiksi vamman koko, lihaksen tärkeys ja 
sidekudosmuodostus.

Luennolla näimme kuvia muutamista tapauksista, lähin-
nä greyhoundeilla sattuneista onnettomuuksista. Tapauksia 
käytiin läpi seuraavasti:

• Tricepsin pitkän pään repeämä
 -  yleensä suhteellisen pieni osa tricepsin yläpäästä 

irtoaa
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 -  compartment syndrome
 -  kipua, palpaatioarkuutta
 -  jääpusseja
 -  5–7 päivää rajoitettua hihnaliikuntaa
 -  viikko pitenevää hihnaliikuntaa
 -  radalle viidessä viikossa.

• Vartalon lihasten repeämät, pektoraali- (rinta-), 
rintakehän- ja vatsalihasten repeämät
 -  yleensä 2-luokan repeämä eikä vaadi kirurgista hoitoa
 -  3-luokan repeämä leikattava
 -  usein vaikea palpoida, vammakohdat voivat olla 

syvällä
 -  vatsalihasten sisällä olevat repeämät on vaikea palpoi-

da ja ne tutkitaan ultraäänellä: esimerkiksi puremat 
voivat aiheuttaa isoja reikiä vatsalihaksiin ilman että 
nahka on rikki (lihaksia on kolme tai neljä kerrosta 
peräkkäin ja ne pitävät sisäelimet paikallaan)

 -  jääpusseja, aikainen liikuttaminen.
• Tensor faskia lata, repeämä takajalan reidessä

 -  1–3-luokan vauriot
 -  vauhdissa syntyvä vamma
 -  yläosa (kolari), pitkittäisiä halkeamia, repeytyy al-

haalta faskia latasta
 -  ulkoreisi kivulias, kipua jalan taakse viennin yhtey-

dessä, isot verisuonet ja hermot kulkevat lihaksen 
takapuolella 

 -  jos repeämä on suuri, hoidoksi kirurgia, vertymät 
pois, ompelu

 -  10 päivää hihnassa, kuudessa viikossa radalle.
• Grasilislihaksen repeämä reiden sisäpinnalla

 -  ratakoirilla tavallisin vaurio
 -  repeämä on joko lihas ylhäältä tai jänne alhaalta: re-

peämäkohdasta riippuen, takaa katsottuna lihas joko 
tippuu alas tai nousee ylös

 -  voi olla molemminpuolinen
 -  jäätä
 -  jos yli 1/3, hoidoksi tarvitaan kirurgiaa
 -  paikalla viikko, hihnassa 4 viikkoa, treeniä viisi viik-

koa, sitten radalle.

Jänne-/nivelsiderepeämät
Jänne- ja nivelsideremeämissä repeää usein lihas-jänneliitos 
tai jänteen kiinnitys. Kaikissa nivelissä on nivelsiteet pitä-
mässä niveliä koossa. Kintereessä ja ranteessa on kymmeniä 
nivelsiteitä, polvessa puolestaan erikoiset nivelsiteet ristisitei-
den muodossa. Nuorella koiralla irtoaa usein siteen luukiin-
nitys. Niillä on harvoin nivelsidevammoja, vaan luu katke-
aa ensin.

• Pohjelihas-akillesjänne
 -  metsästys-, työkoirat
 -  yläosan lihaskiinnitys, lihas-jänneliitos, jänne-luu
 -  paksu kalvo -> ultraäänitutkimus
 -  kinner laskee, ilman akillesjännettä ei voi kävellä;  

myös varpaiden koukistajajänteet (fleksorit) kiinnit-
tyvät samaan ”pakettiin”

 -  aina leikattava, jänne pitää immobilisoida (pinnat 
ihon ja luun läpi ja yhdistetään ulkopuolelta, sillä 

vaikea paketoida/lastoittaa, hiertymät, kastuu, pitää 
vaihtaa)

 -  varauksellinen ennuste
 -  voi uusia.

• Infraspinatusjänne tai -lihas lavan harjanteen alla
 -  metsästys-, työkoirat
 -  syy tuntematon (compartment syndr.)
 -  lihas sidekudostuu
 -  ei kipua
 -  tunnistettava jalka-asento: kyynärpää sisään, jalka 

kiertyy ulos
 -  jänneosuus poistettava.

• Olkavarren poikittaisen ligamentin repeämä 
(hauiksen ligamentti)
 -  aiheuttaa hauisjänteen sijoiltaanmenon
 -  ei yleensä kivulias
 -  jos jänne katkeaa, hauis ei pysy urassaan
 -  olkapään instabiliteetti
 -  kirurginen hoito, jos hauiksen kanssa on ongelma 

lihas voidaan leikata kokonaan pois.
• Hauiksen jännetupentulehdus

 -  krooninen ongelma, hauis ei mahdu uraansa, koska 
olkavarressa tai olkanivelessä on ongelma joka ai-
heuttaa hauikseen jännetupentulehduksen

 -  jänneuraan saostumaa, jänne paksunee
 -  ultraääni, röntgen, tähystys
 -  kortisoni, katkaisu.

• Hauiksen ylä- tai alapään repeämä
 -  löysä kyynärpää, saattaa yliojentua
 -  yläpään voi kiinnittää olkavarren yläosaan
 -  alapää tai yläpää vie joskus luuta mukanaan
 -  pidetään leikkauksen jälkeen koukussa 4 viikkoa
 -  nykyään jätetään irti.

• Ranteen koukistajajänteen irtoama, papuluun nivelsi-
teiden katkeaminen
 -  tapahtuvat yleensä hypyissä alas tai jarrutukset
 -  ranne pettää, ylisuoristuu
 -  papuluun alueella turvotusta
 -  leikattava ja ranne koukussa 6 viikkoa ja sen lisäksi 

fysio- tai vesiterapia
• Polvilumpion suoran siteen repeämä

 -  liiallinen veto quadriceps-ryhmästä (etureisi)
 -  isku siteeseen
 -  leikattava
 -  side ommellaan
 -  lumpio lukitaan teräslangoilla ja ulkoisella fiksaatiolla

Ristisidevamma
•  yleensä etummainen ristiside
•  rappeumasairaus koirilla, vinttikoirilla tapaturma
•  leikattava
•  nivelen ulkopuolisilla langoilla pienillä yksilöillä
•  varsinkin isommilla koirilla polven dynamiikkaa muu-

tetaan leikkauksella siten, että polvi ei tarvitse ristisidet-
tä (TTA, TPLO, TTO, TWO)

•  kaikki yllämainitut menetelmät pyrkivät neutralisoi-
maan polven eteen-taakse vaikuttavat voimat.

Nivelten sijoiltaanmenot

Nivelten sijoiltaanmeno vaatii suurta voimaa. 
Tapaturmassa joko nivelsiteet katkeavat tai nivelsiteiden 
kiinnityskohdat irtoavat luuosan kanssa (avulsiomurtuma). 
Kuviossa on usein murtuneita luita. Tämänkaltaiset vam-
mat vaativat lähes aina leikkausta. Nivelside paranee hitaam-
min kuin luu.

• Kintereen ja ranteen sijoiltaanmeno
 -  kintereen/ranteen pikkuluiden väliset siteet yleensä 

katkeavat
 -  vaatii usein nivelten jäykistämistä (artrodesiaa)
 -  usein murtuneita luita kuviossa mukana
 -  vaatii lähes aina leikkausta.

• Lonkkaluksaatio (sijoiltaanmeno)
 -  tapahtuakseen normaalissa lonkassa tarvitaan voi-

makas trauma
 -  jos lonkassa dysplasia -> subluksaatio -> luksaatio pie-

nestäkin traumasta eikä kannata hoitaa paikalleen-
panolla kun ei tule pysymään

 -  yleensä ylös ja eteen
 -  mitä nopeammin lonkka saadaan paikalleen, sen hel-

pompaa; vaatii nukutuksen
 -  jos ei pysy paikallaan -> side tai kirurginen korjaus.

• Kintereen pinnallisen koukistajan sijoiltaanmeno
 -  yleinen shetlanninlammaskoiralla 
 -  koukistaja hyppää pois kantapään urasta
 -  arka, turvonnut
 -  kirurginen korjaus.

Neurologiset (hermostolliset) vammat 
(välilevytyrä)

•  keskushermostossa (aivot, selkäydin) tai ääreishermos-
tossa (hermoradat)

•  isku päähän
•  raju voima selkärankaan -> välilevyn pullistuma (voi 

olla rappeutunut) tai nikamamurtuma
•  ääreishermostoon isku tai murtuma tai turvotus voi 

vaurioittaa hermoa
•  hermo voi repeytyä irti selkäytimestä.

Vammat luissa
•  putkiluiden murtumia
•  ranne-, kinnerluiden murskaantumat
•  avulsiomurtumat (nivelside/jänne repii kiinnityksensä 

irti)
•  vaativat yleensä leikkausta.

Epäsuora luutuminen tapahtuu kun:
•  murtumassa rako ja/tai liikettä
•  fiksaatio ei aivan stabiili
•  paranee kalluksen kautta (elimistön oma ”kipsi”)
•  murtumarakoon muodostuu hyytymä ja siihen granu-

laatiokudosta, mikä sidekudostuu ja rustottuu ja vasta 
sen jälkeen solut kalkkeutuvat (luutuvat), jolloin putki-
luun kanavat voivat kasvaa yli murtumaraon.

Suora luutuminen tapahtuu kun
•  murtumarako vain 0,15–0,3 mm
•  murtumarako lähes täysin stabiili
•  murtumapalojen välille vielä saatu kompressio
•  suorassa luutumisessa putkiluun kanavat (Haversin ka-

navat) voivat kasvaa suoraan yli murtumaraon
•  muodostuu vain hyvin vähäistä kallusta.

• Nuljuluuongelmat
 -  nuljuluut tai niiden siteet hajoavat
 -  eivät useinkaan vaadi korjausta
 -  nuljuluita on varpaissa, polvessa ja monessa muussa-

kin paikassa ja ne ijaitsevat yleensä jänteiden tai ni-
velsiteiden sisällä.

• Varvasluumurtuma 
 -  korjataan usein ydinnaulaamalla käyttäen sulavaa 

materiaalia tai teräspinnoja
 -  levytys tai ulkoinen transfiksaatiokin käy
 -  lasta tai tuppo käy monessa tapauksessa, varsinkin 

kissalla.
• Ison putkiluun murtuma (reisi-, sääri-, värttinä- tai 

olkavarrenluu)
 -  korjataan usein ydinnaulaamalla, levyttämällä tai ul-

koinen transfiksaatio
 -  voidaan myös käyttää näiden yhdistelmiä
 -  harvoin onnistuu lastoittamalla (paitsi hyvin nuorel-

la yksilöllä jos luut paikoillaan).

Kivi anturassa
Kivi anturassa on yleinen vaiva greyhoundilla ja whippetil-
lä. Pieniä kiviä kertyy varvasanturoihin (ei juuri koskaan 
pääanturaan), yleensä etujalkoihin ja keskelle anturaa missä 
paine on suurin. Oireena on yleensä ajoittaista ontumista 
ja antura voi olla puristusarka sivusuunnassa. Vammakohta 
on tyypillisen näköinen; joko selkeä vuotava reikä anturassa 
tai pieni ”musta reikä”. Anturassa voi olla myös pieni viilto. 
Kiviä voi olla reiässä useita peräkkäin ja ehkä vain viimeisin 
niistä näkyy. 

Kivien kertymisen syyksi arvellaan pienet anturat ja nii-
hin kohdistuva paine pinta-alaan nähden, vrt. grey – labbis, 
whippet – cavalier. Pohditaan myös anturakudoksen ja kol-
lageniaineenvaihdunnan merkitystä. 

Luultavasti ensin jokin terävä esine tekee reiän anturaan 
ja syntyneeseen reikään voi alkaa kertyä kiviä. Jostain syystä 
kivet ovat yleensä läpikuultavia (lasia?), eivätkä ne aina näy 
röntgenissä.

Lähellä anturan pintaa olevan kiven voi kaivaa pois neu-
lalla. Syvemmällä olevien kivien poistamiseksi tarvitaan ky-
retti (pieni kauha, halkaisijaltaan 1–2 mm). Jos kiveä ei löydy 
täytyy antura halkaista. Aina ei esinettä löydy, koska se on 
voinut ”sulaa” pois jos kyseessä ei ollut kivi tai lasi ja kudok-
sessa onkin jäljellä enää vierasesinereaktio. Leikkauksen jäl-
keen tarvitaan kahden viikon ajan tikit ja tuppo 3–5 viikkoa 
(lopulta vain ulkona). Reikäkohtaan muodostuu usein paksu 
anturakudos, mikä voi itsessään toimia ”kivenä kengässä” -> 
poistettava leikkauksessa. •
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 -  compartment syndrome
 -  kipua, palpaatioarkuutta
 -  jääpusseja
 -  5–7 päivää rajoitettua hihnaliikuntaa
 -  viikko pitenevää hihnaliikuntaa
 -  radalle viidessä viikossa.

• Vartalon lihasten repeämät, pektoraali- (rinta-), 
rintakehän- ja vatsalihasten repeämät
 -  yleensä 2-luokan repeämä eikä vaadi kirurgista hoitoa
 -  3-luokan repeämä leikattava
 -  usein vaikea palpoida, vammakohdat voivat olla 

syvällä
 -  vatsalihasten sisällä olevat repeämät on vaikea palpoi-

da ja ne tutkitaan ultraäänellä: esimerkiksi puremat 
voivat aiheuttaa isoja reikiä vatsalihaksiin ilman että 
nahka on rikki (lihaksia on kolme tai neljä kerrosta 
peräkkäin ja ne pitävät sisäelimet paikallaan)

 -  jääpusseja, aikainen liikuttaminen.
• Tensor faskia lata, repeämä takajalan reidessä

 -  1–3-luokan vauriot
 -  vauhdissa syntyvä vamma
 -  yläosa (kolari), pitkittäisiä halkeamia, repeytyy al-

haalta faskia latasta
 -  ulkoreisi kivulias, kipua jalan taakse viennin yhtey-

dessä, isot verisuonet ja hermot kulkevat lihaksen 
takapuolella 

 -  jos repeämä on suuri, hoidoksi kirurgia, vertymät 
pois, ompelu

 -  10 päivää hihnassa, kuudessa viikossa radalle.
• Grasilislihaksen repeämä reiden sisäpinnalla

 -  ratakoirilla tavallisin vaurio
 -  repeämä on joko lihas ylhäältä tai jänne alhaalta: re-

peämäkohdasta riippuen, takaa katsottuna lihas joko 
tippuu alas tai nousee ylös

 -  voi olla molemminpuolinen
 -  jäätä
 -  jos yli 1/3, hoidoksi tarvitaan kirurgiaa
 -  paikalla viikko, hihnassa 4 viikkoa, treeniä viisi viik-

koa, sitten radalle.

Jänne-/nivelsiderepeämät
Jänne- ja nivelsideremeämissä repeää usein lihas-jänneliitos 
tai jänteen kiinnitys. Kaikissa nivelissä on nivelsiteet pitä-
mässä niveliä koossa. Kintereessä ja ranteessa on kymmeniä 
nivelsiteitä, polvessa puolestaan erikoiset nivelsiteet ristisitei-
den muodossa. Nuorella koiralla irtoaa usein siteen luukiin-
nitys. Niillä on harvoin nivelsidevammoja, vaan luu katke-
aa ensin.

• Pohjelihas-akillesjänne
 -  metsästys-, työkoirat
 -  yläosan lihaskiinnitys, lihas-jänneliitos, jänne-luu
 -  paksu kalvo -> ultraäänitutkimus
 -  kinner laskee, ilman akillesjännettä ei voi kävellä;  

myös varpaiden koukistajajänteet (fleksorit) kiinnit-
tyvät samaan ”pakettiin”

 -  aina leikattava, jänne pitää immobilisoida (pinnat 
ihon ja luun läpi ja yhdistetään ulkopuolelta, sillä 

vaikea paketoida/lastoittaa, hiertymät, kastuu, pitää 
vaihtaa)

 -  varauksellinen ennuste
 -  voi uusia.

• Infraspinatusjänne tai -lihas lavan harjanteen alla
 -  metsästys-, työkoirat
 -  syy tuntematon (compartment syndr.)
 -  lihas sidekudostuu
 -  ei kipua
 -  tunnistettava jalka-asento: kyynärpää sisään, jalka 

kiertyy ulos
 -  jänneosuus poistettava.

• Olkavarren poikittaisen ligamentin repeämä 
(hauiksen ligamentti)
 -  aiheuttaa hauisjänteen sijoiltaanmenon
 -  ei yleensä kivulias
 -  jos jänne katkeaa, hauis ei pysy urassaan
 -  olkapään instabiliteetti
 -  kirurginen hoito, jos hauiksen kanssa on ongelma 

lihas voidaan leikata kokonaan pois.
• Hauiksen jännetupentulehdus

 -  krooninen ongelma, hauis ei mahdu uraansa, koska 
olkavarressa tai olkanivelessä on ongelma joka ai-
heuttaa hauikseen jännetupentulehduksen

 -  jänneuraan saostumaa, jänne paksunee
 -  ultraääni, röntgen, tähystys
 -  kortisoni, katkaisu.

• Hauiksen ylä- tai alapään repeämä
 -  löysä kyynärpää, saattaa yliojentua
 -  yläpään voi kiinnittää olkavarren yläosaan
 -  alapää tai yläpää vie joskus luuta mukanaan
 -  pidetään leikkauksen jälkeen koukussa 4 viikkoa
 -  nykyään jätetään irti.

• Ranteen koukistajajänteen irtoama, papuluun nivelsi-
teiden katkeaminen
 -  tapahtuvat yleensä hypyissä alas tai jarrutukset
 -  ranne pettää, ylisuoristuu
 -  papuluun alueella turvotusta
 -  leikattava ja ranne koukussa 6 viikkoa ja sen lisäksi 

fysio- tai vesiterapia
• Polvilumpion suoran siteen repeämä

 -  liiallinen veto quadriceps-ryhmästä (etureisi)
 -  isku siteeseen
 -  leikattava
 -  side ommellaan
 -  lumpio lukitaan teräslangoilla ja ulkoisella fiksaatiolla

Ristisidevamma
•  yleensä etummainen ristiside
•  rappeumasairaus koirilla, vinttikoirilla tapaturma
•  leikattava
•  nivelen ulkopuolisilla langoilla pienillä yksilöillä
•  varsinkin isommilla koirilla polven dynamiikkaa muu-

tetaan leikkauksella siten, että polvi ei tarvitse ristisidet-
tä (TTA, TPLO, TTO, TWO)

•  kaikki yllämainitut menetelmät pyrkivät neutralisoi-
maan polven eteen-taakse vaikuttavat voimat.

Nivelten sijoiltaanmenot

Nivelten sijoiltaanmeno vaatii suurta voimaa. 
Tapaturmassa joko nivelsiteet katkeavat tai nivelsiteiden 
kiinnityskohdat irtoavat luuosan kanssa (avulsiomurtuma). 
Kuviossa on usein murtuneita luita. Tämänkaltaiset vam-
mat vaativat lähes aina leikkausta. Nivelside paranee hitaam-
min kuin luu.

• Kintereen ja ranteen sijoiltaanmeno
 -  kintereen/ranteen pikkuluiden väliset siteet yleensä 

katkeavat
 -  vaatii usein nivelten jäykistämistä (artrodesiaa)
 -  usein murtuneita luita kuviossa mukana
 -  vaatii lähes aina leikkausta.

• Lonkkaluksaatio (sijoiltaanmeno)
 -  tapahtuakseen normaalissa lonkassa tarvitaan voi-

makas trauma
 -  jos lonkassa dysplasia -> subluksaatio -> luksaatio pie-

nestäkin traumasta eikä kannata hoitaa paikalleen-
panolla kun ei tule pysymään

 -  yleensä ylös ja eteen
 -  mitä nopeammin lonkka saadaan paikalleen, sen hel-

pompaa; vaatii nukutuksen
 -  jos ei pysy paikallaan -> side tai kirurginen korjaus.

• Kintereen pinnallisen koukistajan sijoiltaanmeno
 -  yleinen shetlanninlammaskoiralla 
 -  koukistaja hyppää pois kantapään urasta
 -  arka, turvonnut
 -  kirurginen korjaus.

Neurologiset (hermostolliset) vammat 
(välilevytyrä)

•  keskushermostossa (aivot, selkäydin) tai ääreishermos-
tossa (hermoradat)

•  isku päähän
•  raju voima selkärankaan -> välilevyn pullistuma (voi 

olla rappeutunut) tai nikamamurtuma
•  ääreishermostoon isku tai murtuma tai turvotus voi 

vaurioittaa hermoa
•  hermo voi repeytyä irti selkäytimestä.

Vammat luissa
•  putkiluiden murtumia
•  ranne-, kinnerluiden murskaantumat
•  avulsiomurtumat (nivelside/jänne repii kiinnityksensä 

irti)
•  vaativat yleensä leikkausta.

Epäsuora luutuminen tapahtuu kun:
•  murtumassa rako ja/tai liikettä
•  fiksaatio ei aivan stabiili
•  paranee kalluksen kautta (elimistön oma ”kipsi”)
•  murtumarakoon muodostuu hyytymä ja siihen granu-

laatiokudosta, mikä sidekudostuu ja rustottuu ja vasta 
sen jälkeen solut kalkkeutuvat (luutuvat), jolloin putki-
luun kanavat voivat kasvaa yli murtumaraon.

Suora luutuminen tapahtuu kun
•  murtumarako vain 0,15–0,3 mm
•  murtumarako lähes täysin stabiili
•  murtumapalojen välille vielä saatu kompressio
•  suorassa luutumisessa putkiluun kanavat (Haversin ka-

navat) voivat kasvaa suoraan yli murtumaraon
•  muodostuu vain hyvin vähäistä kallusta.

• Nuljuluuongelmat
 -  nuljuluut tai niiden siteet hajoavat
 -  eivät useinkaan vaadi korjausta
 -  nuljuluita on varpaissa, polvessa ja monessa muussa-

kin paikassa ja ne ijaitsevat yleensä jänteiden tai ni-
velsiteiden sisällä.

• Varvasluumurtuma 
 -  korjataan usein ydinnaulaamalla käyttäen sulavaa 

materiaalia tai teräspinnoja
 -  levytys tai ulkoinen transfiksaatiokin käy
 -  lasta tai tuppo käy monessa tapauksessa, varsinkin 

kissalla.
• Ison putkiluun murtuma (reisi-, sääri-, värttinä- tai 

olkavarrenluu)
 -  korjataan usein ydinnaulaamalla, levyttämällä tai ul-

koinen transfiksaatio
 -  voidaan myös käyttää näiden yhdistelmiä
 -  harvoin onnistuu lastoittamalla (paitsi hyvin nuorel-

la yksilöllä jos luut paikoillaan).

Kivi anturassa
Kivi anturassa on yleinen vaiva greyhoundilla ja whippetil-
lä. Pieniä kiviä kertyy varvasanturoihin (ei juuri koskaan 
pääanturaan), yleensä etujalkoihin ja keskelle anturaa missä 
paine on suurin. Oireena on yleensä ajoittaista ontumista 
ja antura voi olla puristusarka sivusuunnassa. Vammakohta 
on tyypillisen näköinen; joko selkeä vuotava reikä anturassa 
tai pieni ”musta reikä”. Anturassa voi olla myös pieni viilto. 
Kiviä voi olla reiässä useita peräkkäin ja ehkä vain viimeisin 
niistä näkyy. 

Kivien kertymisen syyksi arvellaan pienet anturat ja nii-
hin kohdistuva paine pinta-alaan nähden, vrt. grey – labbis, 
whippet – cavalier. Pohditaan myös anturakudoksen ja kol-
lageniaineenvaihdunnan merkitystä. 

Luultavasti ensin jokin terävä esine tekee reiän anturaan 
ja syntyneeseen reikään voi alkaa kertyä kiviä. Jostain syystä 
kivet ovat yleensä läpikuultavia (lasia?), eivätkä ne aina näy 
röntgenissä.

Lähellä anturan pintaa olevan kiven voi kaivaa pois neu-
lalla. Syvemmällä olevien kivien poistamiseksi tarvitaan ky-
retti (pieni kauha, halkaisijaltaan 1–2 mm). Jos kiveä ei löydy 
täytyy antura halkaista. Aina ei esinettä löydy, koska se on 
voinut ”sulaa” pois jos kyseessä ei ollut kivi tai lasi ja kudok-
sessa onkin jäljellä enää vierasesinereaktio. Leikkauksen jäl-
keen tarvitaan kahden viikon ajan tikit ja tuppo 3–5 viikkoa 
(lopulta vain ulkona). Reikäkohtaan muodostuu usein paksu 
anturakudos, mikä voi itsessään toimia ”kivenä kengässä” -> 
poistettava leikkauksessa. •
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Salukit vuosien varrella 
ajuekokeessa

teksti Sanja Kuusela kuvat Pekka Elkelä

 Uusi koemuoto on hieno lisä vinttikoirien juoksukil-
pailuihin. Salukien sopivuus ajuekokeeseen on todis-
tettu jo monet kerrat niin epävirallisissa kilpailuissa, 

kuin virallisissa kokeissakin. Ehdoton etu muihin juoksu-
lajeihin nähden ajuekokeessa on koirien ilmoittaminen ko-
keeseen kolmen koiran ajueina, jolloin omistaja/t voivat itse 
muodostaa koirista haluamansa kokoonpanon. Tämä toi-
mii parhaiten jos ja kun koirat ovat ennalta tuttuja ja tot-
tuneet juoksemaan yhdessä, jolloin ne muodostavat ajueen 
kuin luonnostaan, jakaen tehtävät luontevasti ajon aikana. 
Myös koirien keskinäiset häiriköinnit ja vieherähinät on 
mahdollista minimoida, kun ajueen kokoaa toistensa kans-
sa hyvin toimeentulevista koirista. Ajuekoe on hyvä tapa 
aloittaa myös nuoren koiran kanssa kisaaminen. Aloittelijan 
voi ilmoittaa kahden kokeneemman varman koiran kans-
sa samaan ajueeseen, jolloin on todennäköistä, että nuo-
relle koiralle saa kerättyä hyviä kokemuksia maastokisoja-
kin ajatellen. Ajuekokeen arvostelun poiketessa perinteisistä 
maastokisoista, se antaa suuremman arvon koiran älykkääl-
le ennakoinnille ja jo kokeneempikin maastoissa tehokkaasti 

”oikova” koira voi olla hyvinkinpätevä ajuekisaaja.
Toistaiseksi allekirjoittanut on vienyt koiransa (muis-

taakseeni) kuuteen ajuekokeeseen/ajuenäytökseen. Ja koska 
menestystäkin on tullut, tässä jotain ajatuksia ajueen 
muodostamisesta

Salukiajueen kokoamisesta
Parhaiten yhdessä juoksevat koirat, jotka joko ovat ajaneet 
useasti yhdessä joko viehettä tai ovat tuttuja keskenään ja 
juoksevat ainakin silloin tällöin vapaana yhdessä. Se, että 
koirat tuntevat toisensa ennalta ei ole ehdotonta, mutta koi-
rien itsensä vuoksi suosittelisin kokoamaan ajueen nimen-
omaan ”kaveruksista”. Tällöin koirat tietävät jo lähdössä, 
ettei kukaan tule niskaan roikkumaan/törmäile tarkoituk-
sella ja vieheelläkin marssijärjestys on selvä. Tämä on eri-
tyisen hyvä niiden koirien kanssa, joilla on ollut maastoista 
tai radalta huonoja kokemuksia. Ja toki ajuekokeen pistey-
tys tukee kaikilta osa-alueilla yhteistyötä. Kolme loistavaa 
maastojuoksijaa ei tee vielä loistavaa ajuetta, elleivät koirat 
osaa lukea toisiaan.

Ajuekokeessa lähetys tapahtuu liikkeessä. Kun liikkuva viehe 
näkyy, koirat voi päästää irti.

Koirat voi päästää irti eri järjestyksessä, mutta käytännön 
kannalta sillä ei välttämättä ole suurta merkistystä.

alin oikealla Hyvässä ajueessa koirat toimivat yhdessä. 
Keskimmäinen koira pyrkii ohjaamaan saalista ja sivuilla kaksi 
varmistaa, ettei saalis pääsisi karkuun.
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Muita huomioita ajuekokeista

• Koira, joka ei maastokisoissa ole kovinkaan innoissaan 
ja on jättänyt juoksemisen usemman kerran kesken, in-
toutui tutulla porukalla juoksemaan koko ajueradan 
epäröimättä.

• Koira jolla on maastokokeista useampi huono kokemus 
heti uransa alusta, eikä ole sen koommin halunnut juosta 
vieraiden salukien kanssa on aivan onnessaan ajuekisas-
sa (ja treeneissä) juostessaan joko borzoiden tai tuttujen 
salukien kanssa.

• Koirien nopeusero ajueessa ei ole heikkous vaan vahvuus, 
jos hitain osaa ottaa varmistavan koiran roolin ja valitsee 
ajolinjansa hyvin.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi kokonaan salu-
keista muodostuvassa ajueessa koira joka juoksee radalla aina 
35–36 sekunnin aikoja voi hyvinkin juosta sellaisten koirien 
kanssa, jotka alittavat kv-ajan sujuvasti.

Vaikka keskenään erirotuisista koirista muodostuvat 
ajueet ovatkin sallittuja, niin kohtuuton koirien kokoero ei 
ole suositeltavaa. Esim. salukinarttu ja borzoiuros voivat hy-
vinkin juosta samassa ajueessa, mutta whippet ja irlis on jo 
epätarkoituksenmukaista.

Ennen kaikkea ajuekokeissa on ollut todella rento ja mu-
kava tunnelma. Kaikki siis joukolla mukaan! •
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Borzoiden käyttö 
ajuemetsästyksessä Venäjällä

Poimintoja P.Gubinin teoksesta ”Vinttikoirametsästyksen täydellinen 
ohjekirja”. Kirja ilmestyi v. 1891, siispä alla kerrotulla tavalla hoidettiin 
ja koulutettiin borzoita Venäjän suurissa metsästyskenneleissä viime 
vuosisadan lopulla

Tekstin koonnut ja suomentanut Natalia Pienimäki

Huom. tähdellä *) merkittyjen sanojen selitykset ovat 
tekstin lopussa.

Yleistä borzoin ajuekoulutuksesta
Kovaotteinen alistava koulutus ei sovi borzoille, vaikka ajo-
koiran kohdalla se onkin välttämätön. Kurittamalla koulu-
tettu borzoi menettää kaikki ajuemetsästyksessä tarvittavat 
ominaisuudet ja saattaa metsästystilanteessa järjestää omis-
tajalleen niin kammottavan yllätyksen, että tämä saa hävetä 
lopun ikäänsä, väittää P. Gubin erittelemättä tarkemmin yl-
lätyksen laatua. Borzoipentujen opettaminen tavoille vaatii 

suurta taitoa, laajaa kokemusta ja runsaasti kärsivällisyyttä, 
sillä pennun on pienestä pitäen opittava leikiten, ilman min-
käänlaista kuritusta hyvätapaiseksi ja tottelevaiseksi. Sen 
tulee olla ystävällinen ihmisille ja luottaa täysin hoitajaansa 
ja ohjaajaansa. Se ei saa koskea tilan karjaan eikä muihin ko-
tieläimiin, ei myöskään pihapiirissä asustaviin rakkikoiriin, 
silti sen pitää säilyttää sellaiset tärkeät luontaiset ominaisuu-
det kuin energisyys, kiihkeys, kovat pyyntihalut ja vahva 
riistavietti. Borzoipennun tärkeimmät ”koulutusvälineet” 
ovat hellyys, makupalat ja juttelu.

»

Arkiston helmiä

Julkaistu aiemmin  
Borzoi-lehdessä.
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Pennun eri koulutusvaiheet
2 kk vanhoina emästä vieroitetut pennut totutetaan niil-
le pian syntymän jälkeen annettuihin nimiin, joita käyte-
tään aina kun pentuja kutsutaan, kiitetään tai kielletään. 
Pentujen omalla hoitajalla (kennelrengillä, joka kaitsee pen-
tuja kaiket päivät aamusta iltaan, vain öisin pennut nuk-
kuvat pilttuissaan ilman hoitajaa) on aina taskussaan ma-
kupaloja, joilla hän palkitsee pennut. Makupalat annetaan 
borzoille pienestä pitäen aina kädestä, jotta pentu tottuisi 
hoitajansa (myöhemmin ohjaajansa) käsiin. Välttämätön 
kurinpalautus tapahtuu yksinomaan piiskalla tai myöhem-
min ruoskalla. Niinpä myös pahanteossa oleva tottelematon 
pentu saa kevyen sivalluksen ohuesta piiskasta, jos sana ei 
tehoa. Välittömästi tämän jälkeen pentua hellitään ja hyvi-
tellään, jotta siitä ei tulisi arka.

5 kk ikäisille pennuille laitetaan soljilla ja metallijousti-
milla varustetut nahkaiset kaulapannat. Soljella pannan saa 
pidennettyä pennun kasva-
essa, kun taas joustin antaa 
myöten koiran leikkies-
sä ja juostessa. Liian kireä 
ja joustamaton kaulapan-
ta haittaa borzoin letkeätä 
laukkaa, siksi myös aikui-
silla borzoilla käytetään sa-
manlaisia pantoja. Pennut 
saavat pitää kaulapantoja 
yhtämittaa noin kaksi viik-
koa, kunnes tottuvat niihin täysin. Tämän jälkeen pentujen 
hoitaja ottaa aina silloin tällöin leikin lomassa pentua pan-
nasta ja makupalalla houkutellen kuljettaa sitä ilman min-
käänlaista väkivaltaa n. 10–15 askeleen verran. Näin tehdään 
jokaiselle pennulle muutaman kerran päivässä. Kun pennut 
ovat täysin tottuneet pannasta taluttamiseen, hoitaja sitoo 
pantaan lyhyen narunpätkän ja taluttaa pentuja vuorotellen 
nyt jo pitemmän matkan – satakunta askelta ja enemmänkin 
kunkin pennun tottelevaisuudesta riippuen.

8–9 kk vanhoina (syysmetsätyksen päättymisen jäkeen) 
pennut jaetaan ohjaajien eli borzoimetsästäjien kesken. 
Ohjaaja käy päivittäin katsomassa pentujaan, hellimässä, 
juttelemassa, antamassa makupaloja. Sen jäkeen kun pen-
nut ovat tottuneet häneen, aloitetaan niiden kuljettaminen  
svorassa* kävellen, ensin yksitellen, sitten kaksi pentua sa-
malla kertaa, aluksi lyhyitä mutta vähitellen aina pitempiä 
matkoja. Samaan aikaan ohjaaja tutustuttaa pennut vanhan 
ajueensa aikuisiin koiriin, joiden kanssa pennut joutuvat 
myöhemmin metsästetään yhdessä.

12 kk vanhoina borzoit siirretään pentukennelistä aikuis-
ten koirien kenneliin ja jaetaan ajueisiin. Silloin alkaa nuor-
ten koirien varsinainen ajuekoulutus ja totutteleminen kul-
kemaan samassa svorassa aikuisten koirien kanssa.

Vuoden vanhojen borzoiden ajuekoulutus tapahtuu aina 
ratsain. Aivan aluksi ajueessa on vain kaksi koiraa – nuori ja 
vanha, jolloin vanha eli aikuinen koira kulkee aina hevosta 
lähinnä. Hevosen tulee olla kokenut, rauhallinen metsästys-
hevonen, joka ei vähästä hermostu myöskään pillastu, vaik-
ka koirat kiertyisivät hihnoineen sen jalkojen ympärille.

Koirat kytketään svoraan kennelpihalla ja kuljetetaan 

aluksi jalan kilometrin verran, jolloin hevonen kulkee rii-
munvarressa perässä. Satulaan noustaan vasta sen jälkeen, 
kun koirat ovat tottuneet uuteen tilanteeseen ja rauhoittuneet.

Tämän alkutotuttelun aikana koiria ei päästetä lainkaan 
irti. Ne saavat tutustua pihakoiriin (mikäli nämä eivät ole 
hyökkääviä) sekä laiduntavaan karjaan. Karjalaitumella oh-
jaaja kulkee niiden kanssa jalan antaen nuorten koirien tu-
tustua rauhassa kotieläimiin. Näillä retkillä käydään 1–2 päi-
vän välein.

Pariviikkoisen harjoittelen jälkeen nuoret koirat voidaan 
päästää maastossa irti. Aluksi siellä, missä ei ole karjaa, myö-
hemmin karjalaitumien lähistöllä. Kuitenkin kennelpihalta 
lähdettäessä ja kotiin palattaessa koirien kuuluu aina olla 
kytkettyinä.

Onnistunut ajuekoulutus edellyttää, että borzoit eivät 
koskaan karkaa ohjaajaltaan. Tämä saavutetaan järjestel-
mällisellä ulkoilulla edellä kuvattuun tapaan sekä koirien 

asianmukaisella kohtelulla eli jäl-
leen kerran – juttelua, hyväilyjä 
ja makupaloja (esim. suupaloiksi 
pilkottua kinkkua tai savumak-
karaa). Ilman makupaloja ohjaa-
ja ei saa koskaan käydä koiriensa 
luona, ei ulkoilla eikä metsästää 
niiden kanssa. Borzoiohjaajan jah-
tivarusteisiin kuuluu erityinen 
metsästyssatulaan kiinnitettävä 
makupalalaukku.

Nuorten borzoiden ensimmäinen jahti
Koulutettava borzoiajue totutetaan ajokoiriin ensin ulkoilut-
tamalla niitä yhdessä (kytkettyinä), sitten antamalla borzoi-
den seurata ajokoirien ja niiden kouluttajien jahtityöskente-
lyä kutsu  ja kannustushuutoineen, komentoineen jne.

Kun ajue alkaa tuntua valmiilta, on aika lähteä ensim-
mäiseen jahtiin, joka on aina jänisjahti. Borzoiohjaaja aset-
tuu passiin svoraan kytkettyine ajueineen aivan ajopaikan 
tuntumaan. Ensimmäisten pupujen hän antaa juosta ohi 
jutellen rauhoittavasti koirilleen ja puhutellen niitä nimel-
tä. Kovin riehakkaaksi käynyttä koiraa voi sivaltaa kevyesti 
ruoskalla samalla tynnyttävästi puhellen.

Tällä tavoin annetaan borzoille tilaisuus tottua ajohau-
kun ääniin, ajokoirien kouluttajan hurjaan laukkaan kas-
vattiensa kintereillä sekä menoon kuuluviin kannustus-
huutoihin. Aivan ajon lopussa tai seuraavan ajon alettua 
siirtyy borzoiohjaaja ajueineen loitommaksi ajopaikasta väl-
jään avomaastoon. Siellä hän jäniksen havaittuaan päästää 
borzoit irti ja osoittaa (kts. luku ajuemetsästys, alaotsikko 
riistan ajo) niille otuksen. Jos koirat saavat sen kiinni, hän 
kehuu ja taputtaa niitä, kytkee ne välittmästi ja palkitsee 
kummankin makupalalla. Jos jänis pääsee karkuun, ohjaa-
ja kytkee koirat mahdollisimman pian, taputtelee ja rapsut-
taa niitä moittien samalla maltillisesti: ”Päästitte pupun kar-
kuun, mokomat, ettäs kehtasitte...” jne. Kuultuaan moitteen 
isännän äänessä koirat tajuavat tehneensä virheen ja varovat 
vastedes tuottamasta pettymystä ohjaajalleen. Missään ta-
pauksessa koiraa ei saa rangaista jos saalis pääsee karkuun, 
se on vain vahingoksi koko asialle. Koiralle riittää isännän 

12 kk vanhoina borzoit 
siirretään pentukennelistä 
aikuisten koirien kenneliin 

ja jaetaan ajueisiin
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murheellinen, moittiva äänensävy sekä hyväily, jota se tässä-
kin tilanteessa ehdottomasti kaipaa.

Kun nuoret borzoit ovat oppineet, mitä niiltä vaaditaan, ja 
ovat myös tottuneet ajokoiriin, aloitetaan viikon mittainen 
tehostettu metsästyskoulutus. Tällöin jahtiin lähdetään jo-
kaikinen viikonpäivä aina samojen borzoiden kanssa, mutta 
ajokoirat vaihdetaan 2 päivän välein. Jahtipaikaksi valitaan 
sellaiset riistamaat, missä on aina runsaasti jäniksiä.

Tämän koulutusvaiheen aikana metsästäjien (ohjaajien) 
on pidettävä mielessä, miten rankka urakka borzoiajueilla 
on edessä. Joten vaikka koirat usutetaankin jokaisen näky-
viin pelmahtaneen jäniksen perään, ajokertojen välillä on 
syytä pitää riittävän pitkät levähdystauot, jotta vältyttäisiin 
nuorten borzoiden ylirasittumiselta.

Kaukaa viisas borzoiohjaaja menettelee jahdin aikana 
siten, että osoittaa ajueelleen jokaisen havaitsemansa jäniks-
en. Sen jälkeen kun borzoit ovat saaneet juosta tarpeekseen 
ja vaikuttavat jo hieman väsyneiltä, ohjaaja asettuu jahdin 
loppuvaiheessa passiin odottelemaan riistaa kytkemättömin 
koirin (ilman svoraa). Hyvä borzoiohjaaja pystyy opetta-
maan koiransa osallistumaan ajokoirien kera tapahtuvaan 
jahtiin ilman svoraa.

Taitavan ajuekoulutuksen huippusaavutuksena pidetään 
sitä, kun ohjaajansa kanssa maastossa kytkemättöminä kul-
kevat borzoit
• eivät lähde ryntäilemään holtittomasti ajokoirien sekaan
• oivaltavat, miten arvioidaan välimatka ajettavaan otuk-

seen ja miten vältetään turhia liukukaartoja kiinniotto-
yrityksissä **)

• oppivat ymmärtämään ohjaajansa eleet ja käsimerkit
• vaistoavat ohjaajan toiveet ilman sanallisia käskyjä tai 

komentoja
• eivät lähde luvatta minkään liikkuvan kohteen perään, 

vaikka se olisi niiden näköpiirissä loikkiva jänis.
Kaiken tämän saavuttamiseksi ei tarvita muuta kuin rau-

hallista, ystävällistä jutustelua koirien kanssa, paljon kärsi-
vällisyyttä ja runsaasti aikaa. Kun tähän on päästy, voidaan 
ajuekoulutus katsoa päättyneeksi.

Edelläkerrotun perusteella on selvää, että valmiiksi koulu-
tettujen koirien vaihtaminen ajueesta toiseen on paitsi epäta-
loudellista myös väärin koiria kohtaan. Mutta suurin vääryys 
ja epäikeudenmukaisuus kohdistuu tällöin borzoiohjaajaan. 
Varsinkin kun hyvä ohjaajan kouluttamat borzoit menet-
tää yleensä vieraaseen ajueeseen jouduttuaan juoksuhalunsa 
tyystin. Tämä on käytännön kokemukseen perustuva totuus. 
Tuskin mikään muu voi aiheuttaa innokkaalle borzoimet-
säjälle suurempaa mieliharmia ja kirvelevämpää loukkausta 
kuin paljolla vaivalla ja rakkaudella koulutetun koiran me-
nettäminen. Joten tällaista vaihtoa ei suositella ilman pakot-
tavaa tarvetta.

Nuorten borzoiden kannalta rasittavin ajuekoulutusvai-
he on viikon kestävä päivittäinen jahtityöskentely. Niinpä 
tamän tehostetun koulutusvaiheen jälkeen, kun nuoret 
borzoit ovat oivaltaneet, mitä niiltä vaaditaan, koirille on 
anettava ainakin viikon mittainen lepotauko, jotta ne eivät 
pääsisi liikaa väsymään ja laihtumaan. Jahtikauden alkaessa 
koiran pitää olla hyväkuntoinen,mutta ei missään tapauk-
sessa laiha. Näin ollen ajuekoulutus on saatava päätökseen 

syyskuun alkuun mennessä, sillä varsinainen metsästyskausi 
alkaa syyskuun puolivälissã.

Ajueiden kokoaminen
Mukavinta ja helpointa on koota ajueita 8–9 kuukauden ikäi-
sistä pennuista. Ajueen muodostaminen aikuisista koirista 
edellyttää puolestaan suurta huolellisuutta ja taitoa, sillä toi-
silleen vieraiden aikuisten borzoiden (myös muiden vintti-
koirien) opettaminen työskentelemäänsamassa ajueessa on 
vaativa ja hankala tehtävä kuin häirikkökoirien ajuekoulutus. 
(Kts. seuraavaluku.) Borzoiajueet on pyrittävä kokoamaan: 

• samanluonteisista ja jotakuinkin yhtä rivakoista koirista
• mahdollisimman samanvärisistä koirista
• mahdollisimman samankokoisista koirista
• miltei yksinomaan uroksista.
Missään tapauksessa ajueessa ei saa urosten lisäksi olla 

enempää kuin yksi narttu. Tämä sääntö on ollut voimassa 
ikimuistoisista ajoista ja perustuu siihen, että vaikka nartut 
ovat usein taitavampia riistan ajossa ja monesti nopeampia 
kuin urokset, niin juuri syysmetsästyksen aikana ne joudu-
taan usein jättämään kotiin juoksuajan vuoksi. Kiimaista 
narttua ei saa ottaa jahtiin.

Erirotuisia vinttikoiria pitävissä metsästyskenneleissä, 
missä on ns. kevyitä eli salukityyppisiä itämaisia vuoristo- 
ja kriminvinttikoiria sekä ns. raskaita, joihin kuuluvat mm. 
karkeakarvaiset, sileäkarvaiset, kuurinmaanvinttikoirat 
ja venäjänvinttikoirat, kootaan ajueet siten, että 4 koiran 
ajueeseen otetaan yksi kevyt ja kolme raskasta koiraa sekä 
vastaavasti 3 koiran ajueeseen yksi kevyt ja kaksi raskasta 
vinttikoiraa. Tällöin on pidettävä huoli siitä, että jokaisessa 
ajueessa on vain yksi narttu. Tällä periaatteella kootut ajueet 
ovat tehokkaita kaikenlaisen riistan ajossa, sillä itämaiset 
vinttikoirat ovat erittäin herkkäjuoksuisia ja nopeita, kun 
taas raskaiden vinttikoirien etuna on voima. Esimerkiksi 
kriminvinttikoirat ovat verrattomia jäniksen ja ketun ajos-
sa eikä niiltä puutu hinkua sudenkaan perään, silti vähävoi-
maisina ne eivät pysty pysäyttämään sutta, vaan ainoastaan 
hidastamaan sen vauhtia. Mutta kun ajueessa on mukana 
pari vahvaa borzoita, niin yhdessä nämä veitikat lannistavat 
jopa täysikasvuisen suden.

Häirikkökoirien ajuekoulutus
Häirikköoirien ajuekoulutus on aloitettava samalla taval-
la kuin pentujen eli kävellyttämllä niitä jalan. Aluksi siten, 
että arkaa tai heikkoa koiraa, jota häirikkö kiusaa, talute-
taan svoraan kytkettynä, kun taas häirikkö kulkee vapaana. 
Näiden kahden kanssa pitkiä kävelylenkkejä, joiden aikana 
ohjaaja taputtelee ja palkitsee makupaloilla kumpaakin koi-
raa, mutta pääasiassa kytkettynä kulkevaa, jolloin vahvempi 
vapaana liikkuva koira alkaa käydä mustasukkaiseksi. Kun 
se rupeaa murisemaan tai käymään kytkettynä kulkevan 
koiran kimppuun, ohjaaja sivaltaa sitä heti paikalla lujasti 
ruoskalla pitkin selkää (borzoita ei saa lydää piiskalla poik-
kisuuntaan, jottei karvapeite vahingoittuisi), mutta heti seu-
raavaksi hyväilee koiraa, antaa makupalan ja kytkee samaan 
svoraan toisen koiran kanssa. Jos häirikkö yrittää kytketty-
nä kulkiessaan haastaa riitaa (sellaiset aikomukset huomaa 
borzoin silmien ilmeestä ja korvien asennosta), ohjaaja kiel-

»
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tää sitä tiukasti ja nimeltä mainiten, tönäisee sen nopealla 
käden liikkeella kauemmas toisesta koirasta ja siirtyy kul-
kemaan koirien välissä taluttaen kumpaakin kaulapannas-
ta. Joka kerran kun häirikkö uusii riitely  yrityksen, ohjaaja 
nykäisee sitä kaulapannasta ja kieltää jyrkästi rettelöimästä. 
Koirien rauhoituttua hän siirtyy entiselle paikalleen talut-
taen kumpaakin vasemmalla puolella yhdessä, mutta toistaa 
menettelyn heti, kun koirat käyvät levottomiksi, näinn väl-
tytään puremilta.

Häirikkökoirien ajuekoulutuk-
sen kestäessä molempien koirien 
tulee olla yötä päivää ohjaajansa 
seurassa, siksi ohjaajan on nukut-
tava koirien kanssa: talvella väen-
tuvassa, kesällä kennelissä. Myös 
ruokailun aikana koirat ovat (kyt-
kemättöminä) ruokahuoneessa oh-
jaajansa kanssa, joka antaa niille 
ruokapöydästä makupaloja, mutta 
aina kummallekin kädestä eikä 
lattialle heitettyinä, jottei syntyi-
si riitatilanteita. Koirille juttele-
van ohjaajan on puhuteltava rii-
danhaastajaa aina tiukasti, kunnes 
koirat alkavat silminnähden tottua toisiinsa.

Kun häirikkökoira oppii kulkemaan svorassa kiltisti jal-
kapatikassa, ohjaaja voi nousta hevosen selkään ja lähteä koi-
rien kanssa ajamaan jäniksiä, aluksi ilman svoraa. Kun muu-
tama jänis on saanut kyytiä ja ehkä saatu kiinnikin, kytkee 
ohjaaja koirat svoraan ja kävelee aluksi niiden kanssa jon-
kun matkaa kunnes koirat rauhoittuvat. Sitten hän nousee 
satulaan ja kuljettaa koiria svorassa niin pitkän matkan, että 
ne väsyvät. Kenneliin palattuaan ohjaaja vie koirat kytket-
tyinä niiden makuutilaan ja päästää vasta siellä irti, mutta 
ei poistu sieltä ennen kuin koirat ovat asettuneet pedilleen. 
Sen jälkeen hän sulkee oven ja jättää koirat yksin, mutta ei 
poistu paikalta ennen kuin kennelin kokki valmistaa hänen 
koirilleen aterian. Sitten ohjaaja avaa oven ja kutsuu koirat 
syömään. Kun koirat ovat syöneet itsensä kylläisiksi ja siir-
tyneet pois ruoka  astian luota, ohjaaja käskee ne takaisin pe-
dilleen, sulkee oven ja jättää ne yksin. Kuitenkin koiria on 
pidettävä jonkin aikaa tarkasti silmällä, kunnes ne tottuvat 
täysin toisiinsa. Tämä taas vaatii aikaa, ohjaajan jatkuvaa läs-
näoloa sekä usein toistuvaa yhteistä ulkoilua ja riistan ajoa.

Ajuemetsästys – perussäännöt
Jahtiin lahdettäessä koiria ei ruokita, jotta niillä olisi mah-
dollisimman kova hinku riistan perään ja kevyt laukka, sillä 
kylläinen koira on jahdissa laiska ja helposti väsyvä. Lisäksi 
se on altis vatsakouristuksille ja käpälien rikkoutumiselle. 
Riistan lymypaikkoja lähestytään mikäli mahdollista vasta-
tuuleen. Ajokoirat päästetään irti sen jälkeen, kun borzoioh-
jaajat ovat asettuneet passipaikoille, mistä ajokoirien koulut-
tajalle eli päällysmiehelle ilmoitetaan metsästystorvella.

Riistan ajo
Ajo aloitetaan eli riista osoitetaan vinttikoirille vasta 
silloin, kun otus on lähtenyt liikkeelle tai on jo juossut 
jonkun matkaa. Otusta ei osoiteta, jos se seisoo paikallaan 
tähyilemässa tai hölköttää hissuksiin näkemättä 
metsästäjää. Borzoimetsästäjän on joko jäätävä odottamaan 
mihin päin otus suunnistaa tai lähdettävä etenemään sitä 
kohti hiljaa ja käymäjalkaa varoen herättämästä otuksen 

huomiota.

Väärällä hetkellä riistaa kohti 
suin päin rynnistävä metsästäjä ai-
heuttaa vain hämminkiä muussa 
jahtiseurueessa ja väsyttää turhaan 
koiransa ja hevosensa, sillä sellai-
sella menolla otus pääsee melko 
varmasti karkuun. Jänis osoitetaan 
vinttikoirille siten, että liikkeel-
lä olevan otuksen havainnut met-
sästäjä lähtee laukkaamaan jänistä 
kohti osoittaen sitä ruoskanvarrella 
ja toistaen puoliääneen kehotusta: 

”Oto-to-to...”, kunnes koirat saavat 
jäniksen näkyviin. Kettu osoite-

taan samalla tavalla kuin jänis, mutta ruoskanvarsi nostetaan 
pystyyn, jolloin kannustuskomento kuuluu: ”Ulju-lju-lju!” 
hiljaisella äänellä lausuttuna. Suden osoittaminen tapahtuu 
samoin kuin ketun, mutta ruoskan lisäksi metsästäjä nos-
taa ylös oikealla, ruoskaa pitelevällä kädellä myös lakkin-
sa. Komento on hiljainen: ”Ulju-lju-lju!” Raikuva kannus-
tushuuto: ”Ulju-lju-lju...” on sallittu ainoastaan suden ajossa 
ja vasta silloin, kun koirat ovat jo saavuttaneet pakenijan. 
Tämän isännän äänen tarkoituksena on rohkaista koiria 
käymään suden kimppuun.

Kaadon jälkeen
Kun borzoit ovat saaneet kiinni jäniksen tai ketun metsäs-
täjä hyppää nopeasti alas satulasta ja ottaa koirilta saaliin 
sanoen niille: ”Ogo-go-go” Jänis pistetään tarvittaessa kuo-
liaaksi ja ripustetaan satulanhihnaan pää alaspäin. Ennen 
ripustamista katkaistaan takakäpälät (kintereestä) koirien 
palkitsemiseksi. Kettu tainnutetaan ruoskanvarren iskulla 
kuonontyveen ja varmuuden vuoksi väännetään siltä vielä 
niskat nurin, minkä jälkeen kettu ripustetaan satulanhih-
naan kaulasta hantä alaspäin.

Borzoiden pysäyttämän suden käsittely vaatii erityisen 
nopeata toimintaa, sillä borzoit, jotka joutuvat kauan pitä-
mään sutta aloillaan, voivat saada pahan krampin kieleensä 
ja leukoihinsa. Metsästäjä jalkautuu mahdollisimman vikke-
lästi, tarttuu vasemmalla kädellä suden takajalkaan toistaen 
koko ajan koirille tarkoitettua kannustusta: ”Ulju-lju-lju”, ja 
survaisee oikealla kädellä metsästyspuukon suden lavan alit-
se kylkeen. Suden tapettuaan metsästäjä puhaltaa metsästys-
torveen, kytkee borzoit svoraan ja palaa takaisin passipaikal-
leen, mutta ensin vie kaadetun suden sopivaksi katsomaansa 
paikkaan, mistä se jahdin päätyttyä haetaan rattailla.

Jänis ja kettu kuuluvat sille metsästäjälle, jonka koirat 
ovat saaneet otuksen kiinni eivätkä päästäneet karkuun. Susi 
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aiheuttaa vain 
hämminkiä muussa 
jahtiseurueessa ja 
väsyttää turhaan 

koiransa ja hevosensa.

41Saluki

kuuluu niin ikään sille metsästäjälle, jonka koirat pysäytti-
vät sen ja kaatoivat maahan, eikä sille, jonka koirat mahdol-
lisesti ensimmäisinä saavuttivat suden, mutta eivät tohtineet 
käydä siihen kiinni. Kovaääninen koirien kannustaminen 
ja muutenkin kaikki turha huutaminen jahtipaikalla on 
ankarasti kielletty. Ainoastaan täysikasvuisen suden ajossa 
sallitaan raikuva: ”Ulju-lju!”, mutta vain siinä tapauksessa, 
jos kyseisen ohjaajan borzoit eivät ole luotettavia. Muulloin 
liian äänekäsmeno jahtipaikalla on vain vahingoksi aiheut-
taen epäjärjestystä jahtiseurueessa ja häiriten koirien keskit-
tymistä riistan ajoon.

Komennot ja käskyt
Useimmat borzoiohjaajien käyttämät komennot ovat kie-
lellisen ilmaisun kannalta jokseenkin mielivaltaisesti muo-
dostettuja. Joillakin on sisällöllistä merkitystä, monilla – ei 
lainkaan.

”Ulju-lju!” – kehotus borzoille lähteä niille osoitetun suden 
tai ketun perään.

”Ulju-lju-lju...” – kannustushuuto borzoille, jotka ovat 
saavuttamassa suden.

”Oto-to-to!” - kehotus borzoille (ja ajokoirille) lähteä niille 
osoitetun jäniksen perään.

”Og-go-go!” – sanoo borzoiohjaaja koirilleen laskeutues-
saan satulasta ottamaan koirien pyydystämää jänistä tai 
kettua

”Arap” – sanoo borzoiohjaaja ajueelleen, kun haluaa koirien 
päästävän irti pyydystämästään otuksesta. Sisältää käskyn: 

”Irti!” Kirjaimellisesti lyhenne sanasta ”arapnik” (ven. ruos-
ka). Koirille on tarkoitus tehdä selväksi: jollet päästä irti, saat 
ruoskasta.

”Otryshjl” – sanotaan borzoille, jonka halutaan väisty-
vän hevosen jaloista tai ruokakupilta. Tarkoittaa sunnilleen 
samaa : ”Pois” Kirjaimellisesti: ”Lopeta haku”

”Nazad!”– (= ven. takaisin) käskee borzoiohjaaja koiriaan, 
kun nämä ovat käymässa kiinni kiellettyyn esineeseen (tai 
muuhun kohteeseen).

”Na-na-na!” – ajueohjaajan kutsuhuuto borzoille.
”Dbruts!” – käsky koirille ruveta syömään tai juomaan 
(maastossa), käytetään myös kun metsästäjä haluaa koirien 
syövän pyydystämänsä jäniksen.

”Na mesto” – (= ven. paikalle) sanotaan koirille, joiden ha-
lutaan menevän petilleen.

”Tsutso” näin kutsutaan alle 3 kk vanhoja pentuja (borzoi-
ta ja ajokoiria) ennen kuin ruvetaan käyttämään niille an-
nettuja nimia.

”Tip!” – käsky pennuille jättää rauhaan esine, jota ne retuut-
tavat, tai lopettaa keskinäinen nahistelu.

Selitykset

*Svora on valkoparkitusta nahasta valmistettu n. 4 m pitkä 
ja runsaan sentin levyinen hihna, jota käytetään seuraavalla 
tavalla: borzoimetsästäjän (ajueohjaajan) asuun kuuluu leveä, 
oikean olkapään ylitse kulkeva olkahihna. Sen päissä on tu-
keva metallirengas, joka vedetään metsästysasuun niin ikään 
kuuluvan vahvan nahkavyön alitse, jotta olkahihna renkai-
neen pysyisi varmasti palkallaan. Renkaaseen sidotaan svo-
ran yksi pää, kun taas toisessa vapaaksi jäävässä päässä kuu-
luu olla muutaman sentin pituinen hihnaan leikattu lenkki. 
Tämä svoran pää pujotetaan koirien kaulapannoissa olevien 
renkaiden läpi. Ratsastaja kuljettaa ajuetta hevosen vasem-
malla puolella pitäen vasemmalla kädellä kiinni sekä svoran 
lenkista että olkahihnan renkaaseen sidotusta svoran yläpääs-

tä. Koirat päästetään irti eli ”pudotetaan svorasta” – kuten ve-
näjänkielinen sanonta kuuluu  pudottamalla kädestä svoran 
lenkkipää ja nykäisemällä rajusti toisesta päästä. Silloin kun 
ajue liikkuu maastossa kytkemättömänä, svora roikkuu ni-
puksi sidottuna metsästäjän vyöllä.

Paitsi edellä kuvattua vinttikoirien talutinta svora tarkoit-
taa venäjäksi myös:
• 1–4 koiran ajuetta, joka osallistuu jahtiin yhden metsäs-

täjän ohjaamana
• määrittelemätöntä joukkoa borzoita, jotka kuuluvat sa-

malle omistajalle ja metsästävät vain hänen kanssaan
• ratsukon ja borzoiajueen muodostamaa kokonaisuutta.

**) Kiinniottoyritys (ven. ugonka) on sellainen tilanne jäniksen tai ketun ajossa, kun koira on jo käymässa kiinni ajet-
tavaansa, joka viime hetkellä väistää, jolloin koira pyyhältää alkuperäisessä suunnassa otuksen ohi. Tämä silmänräpäys, 
jona pakenija tekee äkkinäisen mutkan (kaarron) ja koira syöksyy vauhdissa ohi, on vinttikoirametsästäjien ammattikie-
lella ugonka” – kiinniottoyritys eli kaarto. Kaartoja on jyrkkiä ja loivia ja niitä tekevät vain ketut ja jänikset. Sudet eivät 
koiria väistä 

***) Häirikkökoira (ven. skorosaja sobaka) on itsepäinen, äksy motkottaja, riidanhaastaja ja tappelupukari, joka saattaa 
purra jopa omaa isäntäänsä, jos tämä kohtelee koiraa varomattomasti. •
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Gullan Lindroth
- El Saluk

Gullan Lindroth muutti Ruotsista Saksaan 1920-lu-
vun keskivaiheilla ja perusti siellä monivuotisen 
sekä menestyksekkään salukikasvatuksensa ”El 

Saluk” -kennelnimellä. Hän toi maahan useita englantilai-
sia salukeja eritoten Sarona-kennelistä, joiden linjoilla hän 
jatkoi kasvatustaan neljän vuosikymmenen ajan. Hänen kas-
vatustyöllään on ollut suuri merkitys rodulle Euroopan man-
tereella ja sitä on jatkanut ennen kaikkea Theodore Knussert 
(El Saraje -kennel), mutta myös useat 
muut kasvattajat.

Gunhild ”Gullan” Lindroth syn-
tyi vuonna 1889 Uumajassa, missä 
hänen isänsä toimi lehtitoimittajana. 
Isä, joka oli toivonut poikaa, kasvat-
ti ainoan lapsensa poikamaisella ta-
valla. Jo kuusivuotiaana Gullan sai 
seurata isän mukana metsästysret-
kille heidän seisojakoiriensa kanssa. 
Joskus tyttöä käskettiin odottamaan 
yksin puun alla, kunnes isä palasi. 
Kerran hän oli odottanut erityisen 
pitkään ja oli isän palatessa lähellä it-
kua. Lohdutuksekseen hän sai aino-
astaan sanat ”ruotsalaiset tytöt eivät 
itke”. Eikä Gullan itkenyt.

Gullan lähti opiskelemaan ja val-
mistui fysioterapeutiksi. Vuonna 
1924 kuoli hänen paljon rakastettu 
karkeakarvainen whippettinsä, ja hän alkoi etsiä uutta koi-
raa. Englantilaisessa aikakauslehdessä hän näki valokuvia 
parista salukista, ja häntä kiehtoi niiden kauneus ja elegant-
tius. Kuvat esittivät Florence Amherstin salukeja  Zobeidia 
ja Farhania.

Vuonna 1925 Gullan matkusti Saksaan ottaakseen vastaan 
työpaikan frankfurtilaisella klinikalla. Edith von Essenin 
kautta hän tutustui varakkaaseen Häuser-pariskuntaan, joka 
asui Oberkirch-nimisessä pienessä kylässä Schwarzwaldissa. 
Salaneuvos Häuser, joka oli Saksan rautateiden päällikkö, 

tarvitsi hieronnan kipeälle polvelleen. Gullania pyydettiin 
hoitamaan herra Häuseria, mutta hän kieltäytyi selityksellä, 
ettei hän hoida miespuolisia potilaita. Silloin rouva Häuser 
puuttui asiaan ja lupasi istua vieressä jokaisella hoitokerralla.

Gullan jäi kun jäikin pariskunta Häuserin luo heidän val-
tavaan taloonsa Eulensteinissa, josta avautui ilmiömäinen 
näköala Etelä-Saksan vuoristoon. Gullan adoptoitiin enem-
män tai vähemmän pariskunnan lapseksi.

Kiinnostus koiriin oli edelleen 
suuri eikä Gullan ollut unohtanut ai-
kaisemmin näkemiään salukikuvia. 
Tavalla tai toisella hän sai tietoonsa, 
että Ruotsissa oli tuohon aikaan salu-
keja. Niinpä Gullan kirjoitti kirjeen 
Vivan Bonanderille, joka tammi-
kuussa 1926 oli kasvattanut Ruotsin 
ensimmäisen salukipentueen, van-
hempina Sarona Shuna ja Timsa el 
Sollum. Timsan oli tuonut maahan 
Vivanin ystävätär Lisa Lindegren 
vuonna 1924, ja siitä tuli Ruotsin 
ensimmäinen salukivalio. Kaikki 
pennut Timsa × Shuna -pentueessa 
olivat kuitenkin myytyjä, ja Vivan 
Bonander neuvoi Gullania kääntä-
mään katseensa Englantiin. Näin al-
koi elämänpituinen ystävyys kahden 
salukiystävyksen kesken, joka johti 

Vivanin puolelta moniin vierailuihin Eulensteinissa.
Saksalaisessa näyttelyssä vuonna 1926 Gullan näki kak-

si upeaa salukia. Niistä hän onnistui ostamaan toisen – isa-
bellan värisen uroksen Faust von Purras-Maragha, jota hän 
kutsui Haruniksi. Harunin vanhemmat olivat Hassan ja 
Undine, molemmat olivat ensimmäisten 1920-luvun alus-
sa Persiasta Saksaan tuotujen salukien jälkeläisiä. Harunia 
käytettiin muun muassa Amsterdamissa näyttelyssä vuonna 
1926, jolloin se sai hollantilaisen voittajatittelin.

ALKUPERÄINEN TEKSTI INGRID NORDSTEDT KÄÄNNÖS SONJA HOLM
Julkaistu aiemmin Svenska Salukiringenin Jubileumsbokissa 1988.

 

Arkiston helmiä

Gullan oli jonkin aikaa käynyt kirjeenvaihtoa Rouva 
Gladys Lancen kanssa, joka oli kenraali Lancen, Sarona-
kennelin omistajan, vaimo. Rouva Lance oli miehensä ta-
paan erittäin kiinnostunut rodusta. 32 vuosien 1919-1929 vä-
lisenä aikana kasvatetusta pentueesta parisenkymmentä oli 
rekisteröity rouva Lancen nimelle. Kun Gullan ylpeänä lä-
hetti kuvan Harunista Rouva Lancelle, hän sai vain vastauk-
seksi: ”Kaulan karvat ovat hyvät”.

Syksyllä 1926 Gullan matkusti ensimmäistä kertaa 
Englantiin vieraillakseen Sarona-kennelissä. Sieltä hän sai 
ostaa 3-vuotiaan nartun Ch Sarona Dhurran, Sarona Kelbin 
ja Sarona Nurnishan tyttären. Dhurra, joka oli musta kel-
taisin merkein, oli jo silloin astutettu punaisella Ch Sarona 
Muzbatilla (Sarona Kelb × Sarona Reshan). Joulukuussa 
Dhurra synnytti El Saluk -kennelin ensimmäisen pentueen, 
4 urosta ja 4 narttua, josta kaikki saivat M:llä alkavat ni-
met. Narttu Mehrbani ja uros Marduk, molemmat rekis-

teröity mustiksi keltaisin merkein, valioituivat. Marduk sai 
muun muassa Maailmanvoittaja-tittelin Frankfurtissa vuon-
na 1935, jo yli 8-vuotiaana. Siitä tuli myös kennelin toinen 
kansainvälinen valio sekä isä kolmelle kennelin pentueel-
le. Mardukia käytettiin lisäksi neljälle pentueelle kennelin 
ulkopuolella.

Vuonna 1927 tuotiin Englannista Ch Hassan el Bahrain, 
joka oli Sarona Kelbin ja Hosha el Bahreinin (Maskool × 
Hadbek) poika. Hassan sai Dhurran kanssa kennelin toisen 
pentueen syksyllä 1927. Saman vuoden lopulla syntyi vielä 
yksi Hassanin pentue, tällä kertaa mustavalko-particolour-
nartun Bushir-Morigane von Persepoliksen kanssa, joka oli 
persialais-armenialaista syntyperää.

Syksyllä 1928 Hassan el Bahrain × Sarona Dhurra -yh-
distelmä toistettiin F-pentueessa, josta tuotiin kaksi uros-
ta Ruotsiin. Madeleine Ax:son-Johnson toi Fadil el Salukin, 
ja Ferik el Saluk meni Karin von Essenin el Dair-kenneliin. 

ylhäällä vasemmalla
Ch Sarona Dhurra.

ylhäällä oikealla 
Ch Sarona Muzbat.

vasemmalla
Ensimmäistä pentuetta.

edellinen sivu
Gullan ja Shahin el Saluk .

seuraavalla sivulla 
vasemmalla

Int Ch Marduk el Saluk.

seuraavalla sivulla 
oikealla 

Ghazal el Saluk.
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Saluk” -kennelnimellä. Hän toi maahan useita englantilai-
sia salukeja eritoten Sarona-kennelistä, joiden linjoilla hän 
jatkoi kasvatustaan neljän vuosikymmenen ajan. Hänen kas-
vatustyöllään on ollut suuri merkitys rodulle Euroopan man-
tereella ja sitä on jatkanut ennen kaikkea Theodore Knussert 
(El Saraje -kennel), mutta myös useat 
muut kasvattajat.

Gunhild ”Gullan” Lindroth syn-
tyi vuonna 1889 Uumajassa, missä 
hänen isänsä toimi lehtitoimittajana. 
Isä, joka oli toivonut poikaa, kasvat-
ti ainoan lapsensa poikamaisella ta-
valla. Jo kuusivuotiaana Gullan sai 
seurata isän mukana metsästysret-
kille heidän seisojakoiriensa kanssa. 
Joskus tyttöä käskettiin odottamaan 
yksin puun alla, kunnes isä palasi. 
Kerran hän oli odottanut erityisen 
pitkään ja oli isän palatessa lähellä it-
kua. Lohdutuksekseen hän sai aino-
astaan sanat ”ruotsalaiset tytöt eivät 
itke”. Eikä Gullan itkenyt.

Gullan lähti opiskelemaan ja val-
mistui fysioterapeutiksi. Vuonna 
1924 kuoli hänen paljon rakastettu 
karkeakarvainen whippettinsä, ja hän alkoi etsiä uutta koi-
raa. Englantilaisessa aikakauslehdessä hän näki valokuvia 
parista salukista, ja häntä kiehtoi niiden kauneus ja elegant-
tius. Kuvat esittivät Florence Amherstin salukeja  Zobeidia 
ja Farhania.

Vuonna 1925 Gullan matkusti Saksaan ottaakseen vastaan 
työpaikan frankfurtilaisella klinikalla. Edith von Essenin 
kautta hän tutustui varakkaaseen Häuser-pariskuntaan, joka 
asui Oberkirch-nimisessä pienessä kylässä Schwarzwaldissa. 
Salaneuvos Häuser, joka oli Saksan rautateiden päällikkö, 

tarvitsi hieronnan kipeälle polvelleen. Gullania pyydettiin 
hoitamaan herra Häuseria, mutta hän kieltäytyi selityksellä, 
ettei hän hoida miespuolisia potilaita. Silloin rouva Häuser 
puuttui asiaan ja lupasi istua vieressä jokaisella hoitokerralla.

Gullan jäi kun jäikin pariskunta Häuserin luo heidän val-
tavaan taloonsa Eulensteinissa, josta avautui ilmiömäinen 
näköala Etelä-Saksan vuoristoon. Gullan adoptoitiin enem-
män tai vähemmän pariskunnan lapseksi.

Kiinnostus koiriin oli edelleen 
suuri eikä Gullan ollut unohtanut ai-
kaisemmin näkemiään salukikuvia. 
Tavalla tai toisella hän sai tietoonsa, 
että Ruotsissa oli tuohon aikaan salu-
keja. Niinpä Gullan kirjoitti kirjeen 
Vivan Bonanderille, joka tammi-
kuussa 1926 oli kasvattanut Ruotsin 
ensimmäisen salukipentueen, van-
hempina Sarona Shuna ja Timsa el 
Sollum. Timsan oli tuonut maahan 
Vivanin ystävätär Lisa Lindegren 
vuonna 1924, ja siitä tuli Ruotsin 
ensimmäinen salukivalio. Kaikki 
pennut Timsa × Shuna -pentueessa 
olivat kuitenkin myytyjä, ja Vivan 
Bonander neuvoi Gullania kääntä-
mään katseensa Englantiin. Näin al-
koi elämänpituinen ystävyys kahden 
salukiystävyksen kesken, joka johti 

Vivanin puolelta moniin vierailuihin Eulensteinissa.
Saksalaisessa näyttelyssä vuonna 1926 Gullan näki kak-

si upeaa salukia. Niistä hän onnistui ostamaan toisen – isa-
bellan värisen uroksen Faust von Purras-Maragha, jota hän 
kutsui Haruniksi. Harunin vanhemmat olivat Hassan ja 
Undine, molemmat olivat ensimmäisten 1920-luvun alus-
sa Persiasta Saksaan tuotujen salukien jälkeläisiä. Harunia 
käytettiin muun muassa Amsterdamissa näyttelyssä vuonna 
1926, jolloin se sai hollantilaisen voittajatittelin.
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Arkiston helmiä

Gullan oli jonkin aikaa käynyt kirjeenvaihtoa Rouva 
Gladys Lancen kanssa, joka oli kenraali Lancen, Sarona-
kennelin omistajan, vaimo. Rouva Lance oli miehensä ta-
paan erittäin kiinnostunut rodusta. 32 vuosien 1919-1929 vä-
lisenä aikana kasvatetusta pentueesta parisenkymmentä oli 
rekisteröity rouva Lancen nimelle. Kun Gullan ylpeänä lä-
hetti kuvan Harunista Rouva Lancelle, hän sai vain vastauk-
seksi: ”Kaulan karvat ovat hyvät”.

Syksyllä 1926 Gullan matkusti ensimmäistä kertaa 
Englantiin vieraillakseen Sarona-kennelissä. Sieltä hän sai 
ostaa 3-vuotiaan nartun Ch Sarona Dhurran, Sarona Kelbin 
ja Sarona Nurnishan tyttären. Dhurra, joka oli musta kel-
taisin merkein, oli jo silloin astutettu punaisella Ch Sarona 
Muzbatilla (Sarona Kelb × Sarona Reshan). Joulukuussa 
Dhurra synnytti El Saluk -kennelin ensimmäisen pentueen, 
4 urosta ja 4 narttua, josta kaikki saivat M:llä alkavat ni-
met. Narttu Mehrbani ja uros Marduk, molemmat rekis-

teröity mustiksi keltaisin merkein, valioituivat. Marduk sai 
muun muassa Maailmanvoittaja-tittelin Frankfurtissa vuon-
na 1935, jo yli 8-vuotiaana. Siitä tuli myös kennelin toinen 
kansainvälinen valio sekä isä kolmelle kennelin pentueel-
le. Mardukia käytettiin lisäksi neljälle pentueelle kennelin 
ulkopuolella.

Vuonna 1927 tuotiin Englannista Ch Hassan el Bahrain, 
joka oli Sarona Kelbin ja Hosha el Bahreinin (Maskool × 
Hadbek) poika. Hassan sai Dhurran kanssa kennelin toisen 
pentueen syksyllä 1927. Saman vuoden lopulla syntyi vielä 
yksi Hassanin pentue, tällä kertaa mustavalko-particolour-
nartun Bushir-Morigane von Persepoliksen kanssa, joka oli 
persialais-armenialaista syntyperää.

Syksyllä 1928 Hassan el Bahrain × Sarona Dhurra -yh-
distelmä toistettiin F-pentueessa, josta tuotiin kaksi uros-
ta Ruotsiin. Madeleine Ax:son-Johnson toi Fadil el Salukin, 
ja Ferik el Saluk meni Karin von Essenin el Dair-kenneliin. 

ylhäällä vasemmalla
Ch Sarona Dhurra.

ylhäällä oikealla 
Ch Sarona Muzbat.

vasemmalla
Ensimmäistä pentuetta.

edellinen sivu
Gullan ja Shahin el Saluk .

seuraavalla sivulla 
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Int Ch Marduk el Saluk.
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Ghazal el Saluk.
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Ferikiä käytettiin jalostukseen Edith von Essenin (kennel  
el Tagaddin) maahan tuodulle Ghazal el Salukille. Ghazal 
(Ch Giafar of Iraq × Sarona Yasmin) synnytti myöhemmin 
Ferikin pentueen, josta tuli muun muassa musta narttu Ch 
Ghazal el Dhair.

Vielä muutama Sarona-saluki tuotiin Gullanin toimesta 
Saksaan. Ensin hiekanvärinen narttu Sarona Bint-el-Nada 
(Sarona Sirdar × Sarona Nasa) ja samanvärinen uros Sarona 
Malik (Amherstia Dikhan × Sarona Nada). Samana vuon-
na, 1928, tuli myös 3-vuotias kullanvärinen narttu Sarona 
Yasmin (Sarona Kataf × Sarona Nada). Yasminia oli jo 
Englannissa astutettu Ch Giafar of Iraqilla ja siten pelastui 
el Zobairin ja Hama of Homsin veri Saksaan. Giafar oli tun-
nettu Englannin menestyksekkäimpänä coursing-salukina. 
Tästä G-pentueesta Gullan piti itsellään partivärisen urok-
sen Gharajan, jota kutsuttiin Janiksi. Jan oli ihana ja erityi-
sen älykäs koira, joka seurasi Gullania kokonaiset 15 vuotta. 

Jan jätti kenneliin vain yhden pentueen, mutta sitä käytet-
tiin muualla yhteensä jopa 8 pentueeseen.

Vuosina 1929–30 syntyi 4 pentuetta joista Sarona Yasmin 
sai 2 ja Sarona Dhurra sekä Sarona Bint-el-Nada kumpi-
kin yhden. Marduk oli isänä kahdelle näistä pentueista, ja 
yhdistettynä Bint-el-Nadaan syntyi yksi kennelin suurista 
tähdistä, punainen narttu Naj el Saluk. Naj sai isänsä ta-
voin Maailmanvoittaja-tittelin, Frankfurtissa 1935, ja voitti 
isänsä finaalin ROP-kehässä. Kun Gullan kysyi ulkomaalai-
selta tuomarilta, miksi hän oli valinnut Naj’n, hän sai yti-
mekkään vastauksen: ”More quality” – enemmän laatua. 
Naj’sta tuli myöhemmin kansainvälinen valio, mutta ken-
nelin ensimmäiseksi kansainväliseksi valioksi tuli pentuesis-
ko Nurnisha, joka oli myyty Sveitsiin.

Muutaman vuoden tauon jälkeen, vuonna 1933, syntyi 
jälleen 2 pentuetta. Toinen niistä oli isä-tytär-yhdistelmä 
Marduk ja Naj. Syntyi ainoastaan yksi uros ja yksi narttu. 

Grizzle-värinen uros Dalilia tuotiin myöhemmin Ruotsiin 
Vivan Bonanderin toimesta.

Vuonna 1935 tuli kenraali Lance vaimoneen vierailul-
le Eulensteiniin. Vierailun jälkeen Lance lähetti –  omasta 
mielestään – parhaan uroksensa Gullanille, mustavalkopar-
tin Sarona Josefin (Orchard Yusef × Sarona Ghulab). Lance 
kirjoitti Josefista seuraavaa: ”Jollei Josef valioidu, niin saksa-
laiset tuomarit eivät ole hyviä”. Saksalaiset tuomarit pelasti-
vat kuitenkin maineensa tietämättöminä tästä kommentis-
ta, ja Josefista tuli kansainvälinen valio. Näin kertoo Gullan 
Josefista, joka sai kutsumanimen Chappi:  ”Tästä salukista,  
jalo niin ulkomuodoltaan kuin sisäisesti, tuli elämäni iha-
nin koira. Muistan tapauksen, joka kuvaa hyvin sen sisäisen 
arvokkuuden, mitä harvoin kokee kaksijalkaisilla tai neli-
jalkaisilla. Salukit ovat enimmäkseen varautuneita vieraita 
kohtaan. Yhtenä päivänä käymään tuli tuli hyvä ystävä, jota 
Josef ei ollut aikaisemmin tavannut. Tämän ystäväni on täy-
tynyt olla salukien mieleen, koska Josef meni epätavallisesti 

vieraan luo, istahti vieraan eteen ja antoi tassunsa.” Josef tuli 
isäksi jopa 6 kennelin pentueelle vuosina 1937–44.

Emä-poika-yhdistelmästä Yasmin × Kelb (Mardukin poi-
ka) syntyi vuonna 1935 kaksi urosta, molemmat mustia hie-
kanvärisin merkein. Näistä Edith von Essen toi Ruotsiin 
Indra el Salukin. Indra valioitui ja tuli myös isäksi yhdelle 
pentueelle, jonka emä oli Ch Ghazal el Dhair. Näiden pen-
tujen joukossa oli muun muassa narttu Miriam el Tagaddi, 
josta tuli Suomen ensimmäinen saluki. Miriam muutti myö-
hemmin Ruotsiin omistajansa, el Kelus -kennelin haltijan 
Elsbeth Lundbergin kanssa, ja kuoli penikkatautiin ennen 
kuin sitä ehdittiin käyttää jalostukseen.

Gullan oli vieraillut useita kertoja Englannissa vuosien 
varrella. Hän oli käynyt kaikkien suurien kasvattajien luona 
paitsi Miss Doxfordilla, Ruritania-kennelissä. Vuonna 1937 
hän päätti tehdä vielä yhden matkan Englantiin juuri tava-
takseen Miss Doxfordin. Kennel Ruritania oli aikaisemmin 
tunnettu erittäin voitokkaista hirvikoiristaan, mutta sittem-
min myös menestyksekkäästä salukikasvatuksesta.  Lisäksi 
kennelistä löytyi muiden rotujen edustajia kuten afgaani, pe-

kingeesi ja ranskanbulldoggi. Miss Doxfordin salukien jou-
kossa oli tuontiuros  Sarawan of Ruritania, joka oli Timsa 
el Sollumin isä.

Gullan kertoo seuraavaa matkastaan, joka sujui junal-
la sekä veneellä Newcastleen ja sieltä Sunderlandiin: ”Olen 
käynyt monessa kauniissa talossa, mutta missään ei ole ol-
lut niin kaunis sisäänkäynti  kuin tällä. Sisäänkäynnistä oli 
pääsy talvipuutarhaan kukkamerineen. Se oli taianomaista, 
ja talo oli muutenkin hyvin tyylikäs. Menimme heti ulos 
koirien luo. Aivan talon ulkopuolella oli suuri alue,  jossa 
15 Miss Doxfordin 40 salukista oleskeli. Kadehdin suures-
ti hänen kauniita koiriaan, joilla oli kaikilla, niin vanhoilla 

kuin nuorilla, pitkiä, kauniita hapsuja. Kysymykseeni, kuin-
ka hän siinä onnistui hän vastasi vain: ’Annan niiden kasvaa.’ 
Toki, niin teen minäkin ja myöskin muut, mutta ilman me-
nestystä. Värienkin kanssa on todella omituista – pidemmän 
aikaa Miss Doxfordilla oli suuri määrä punaisia salukeja, ja 
nyt hän ei saa yhtäkään.

Keskustelumme oli hyvin mielenkiintoinen, koska jalos-
tamme jotakuinkin samoja sukulinjoja. Miss Doxford kertoi 
näin yhdestä pentueesta: Hän antoi pentueelle kaikki mah-
dollisuudet kehittyä parhaakseen, mutta kun pentue oli 18 
kuukauden ikäinen eikä vastannut odotuksia, se lähetettiin 
suoraan ”koirataivaaseen”. Sellainen täytyy ilmeisesti olla 
sisältäpäin harjoittaakseen järkevää koirajalostusta! Tämän 
takia ilostuin, kun Miss Doxford osoitti yhtä koiraansa ja sa-
noi: ’Ei mitään erityistä, mutta yksi josta pidän’.

Se, mistä en pitänyt, oli koirien tavattoman suuri koko. 
Ensimmäisellä silmäyksellä luulin narttuja uroksiksi. 
Nythän englantilaiset ovat hyvin suvaitsevaisia ja heidän 
mielestään ei ole niin tärkeää, onko saluki pieni- tai suuri-
kokoinen. Pääasia on, että mittasuhteet ovat oikeat ja että se 
on tasapainoinen.

Oli hyvin masentavaa nähdä, että kuonokopat olivat vält-
tämättömiä. Myös kenraali Lancen mielestä oli kauheaa 
nähdä salukeja kuonokoppa päässään. Kaikki lukuunotta-
matta Sarona Gemiliä ja Sarona Inseplistä (äiti ja tytär) sekä 
yhtä mustavalkoista urosta, kantoivat kuonokoppaa.

Olin todella vaikuttunut kaikesta, mitä olin nähnyt, enkä 
varmasti saa koskaan enää kokea vastaavaa. Aika riensi aivan 
liian nopeasti. Olin matkustanut monia tunteja tätä lyhyttä 
vierailua varten, mutta se oli sen arvoista eikä kukaan voi sa-
noa minusta, etten olisi kiinnostunut salukeista!”.

Sitten puhkesi toinen maailmansota. Gullan jäi Saksaan 
vaikka hän neutraalina ruotsalaisena olisi helposti voinut 

lähteä maasta. Hän jäi salukiensa ja ”Tante Lon”, rouva 
Häuserin luo, joka oli jo leski.

Huolimatta vaikeuksistaan saada ruokaa kaikille salukeil-
leen, Gullan onnistui jatkamaan kasvatusta myös sotavuo-
sina. Vuosina 1940–44 syntyi kuitenkin vain 4 pentuetta. 
Näistä Sarona Josef oli isänä kahdelle ja poika Omar kah-
delle. Myös sodan jälkeinen aika toi suuria ongelmia koira-
jalostukseen, ja kesti vuoteen 1950 asti ennenkuin seuraava 
pentue syntyi Eulensteiniin.

30-luvun alusta lähtien muut saksalaiset kasvattajat oli-
vat kuitenkin jalostaneet el Saluk-koirilla vieden verta eteen-
päin. Niiden kennelien joukosta, jotka olivat ahkerim-

min käyttäneet Gullanin kasvatteja voidaan mainita von 
der Hasenklage, aus der Ferne, el Schiras, sekä el Ghazal. 
Vuonna 1936 neiti Theodore Knussert oli nähnyt Int Ch Naj 
el Salukin näyttelyssä ja kiinnostunut rodusta. Hän osti mus-
tan nartun Peri-Banu el Salukin, joka oli syntynyt vuonna 
1938 isänä Int Ch Sarona Josef ja emänä Josefin tytär Oriafa 
el Saluk. Vuonna 1941 syntyi ensimmäinen neiti Knussertin 
el Saraje -kennelin pentue, emänä Peri-Banu ja isänä Omar 
el Saluk. Tämä oli monivuotisen ja antaumuksellisen kasva-
tuksen alku, joka oli perustettu el Saluk -vereen ja joka ko-
konaisuudessaan johti noin viiteenkymmeneen pentueeseen.

Vuonna 1949 salukijalostus koki kovan iskun. Yhden 
näyttelyn jälkeen monet salukit sairastuivat ja kuolivat pe-
nikkatautiin, johon siihen aikaan ei ollut olemassa rokotetta. 
Theo Knussert menetti kaikki koiransa, mutta pystyi jatka-
maan jalostusta pentuesisaruksilla Arisalla ja Asadilla, jotka 
olivat palautuneet hänelle. Ne olivat el Sarajen ensimmäi-
sestä pentueesta.  

Gullanin näyttelyissä käyneistä salukeista ainoastaan sil-
loin 2-vuotias Chaijir el Saraje selviytyi hengissä. Sekin tosin 
menetti turkkinsa kokonaan.

Vuonna 1950 syntyivät kahdet ensimmäiset sodanjälkei-
set pentueet Eulensteinissa. Isänä ensimmäiselle pentueelle 
oli Sarona Josefin poika Gassab el Saluk, ja emänä Dinja el 
Saraje (Asad × Arisa). Pentujen joukossa oli particolor-värin-
en uros Usfur Jan el Saluk, joka 1955 yhdessä Binde von der 
Hasenklagen (Lord von der Hasenklage × Chiri el Saraje) 
kanssa jätti Z-pentueen. Z-pentueessa oli muun muassa uros 
Zorro el Saluk, siniharmaa valkoisin merkein, joka tuoti-
in Ruotsiin Vivan Bonanderin toimesta. Gullanin mielestä 
tämä oli hänen mielenkiintoisin pentueensa 30 vuoteen.

Ruotsissa kennel Ibinore käytti Zorro el Salukia suurelle 
tähdelleen Ch Ibinores Fatimalle. Tämä yhdistelmä antoi 

”Henkilökohtaisesti koen vahvimpana näyn salukin 
kauniista liikkeistä, sekä tämän ikivanhan rodun muut-

tumattoman uskollisuuden. Toiveeni on, että sa-
lukin kauneus ja olemus tekevät monen monta on-

nellisiksi tulevina vuosina kuten ne ovat minulle 
antaneet iloa ja onnea neljänä vuosikymmenenä”.
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Ferikiä käytettiin jalostukseen Edith von Essenin (kennel  
el Tagaddin) maahan tuodulle Ghazal el Salukille. Ghazal 
(Ch Giafar of Iraq × Sarona Yasmin) synnytti myöhemmin 
Ferikin pentueen, josta tuli muun muassa musta narttu Ch 
Ghazal el Dhair.

Vielä muutama Sarona-saluki tuotiin Gullanin toimesta 
Saksaan. Ensin hiekanvärinen narttu Sarona Bint-el-Nada 
(Sarona Sirdar × Sarona Nasa) ja samanvärinen uros Sarona 
Malik (Amherstia Dikhan × Sarona Nada). Samana vuon-
na, 1928, tuli myös 3-vuotias kullanvärinen narttu Sarona 
Yasmin (Sarona Kataf × Sarona Nada). Yasminia oli jo 
Englannissa astutettu Ch Giafar of Iraqilla ja siten pelastui 
el Zobairin ja Hama of Homsin veri Saksaan. Giafar oli tun-
nettu Englannin menestyksekkäimpänä coursing-salukina. 
Tästä G-pentueesta Gullan piti itsellään partivärisen urok-
sen Gharajan, jota kutsuttiin Janiksi. Jan oli ihana ja erityi-
sen älykäs koira, joka seurasi Gullania kokonaiset 15 vuotta. 

Jan jätti kenneliin vain yhden pentueen, mutta sitä käytet-
tiin muualla yhteensä jopa 8 pentueeseen.

Vuosina 1929–30 syntyi 4 pentuetta joista Sarona Yasmin 
sai 2 ja Sarona Dhurra sekä Sarona Bint-el-Nada kumpi-
kin yhden. Marduk oli isänä kahdelle näistä pentueista, ja 
yhdistettynä Bint-el-Nadaan syntyi yksi kennelin suurista 
tähdistä, punainen narttu Naj el Saluk. Naj sai isänsä ta-
voin Maailmanvoittaja-tittelin, Frankfurtissa 1935, ja voitti 
isänsä finaalin ROP-kehässä. Kun Gullan kysyi ulkomaalai-
selta tuomarilta, miksi hän oli valinnut Naj’n, hän sai yti-
mekkään vastauksen: ”More quality” – enemmän laatua. 
Naj’sta tuli myöhemmin kansainvälinen valio, mutta ken-
nelin ensimmäiseksi kansainväliseksi valioksi tuli pentuesis-
ko Nurnisha, joka oli myyty Sveitsiin.

Muutaman vuoden tauon jälkeen, vuonna 1933, syntyi 
jälleen 2 pentuetta. Toinen niistä oli isä-tytär-yhdistelmä 
Marduk ja Naj. Syntyi ainoastaan yksi uros ja yksi narttu. 

Grizzle-värinen uros Dalilia tuotiin myöhemmin Ruotsiin 
Vivan Bonanderin toimesta.

Vuonna 1935 tuli kenraali Lance vaimoneen vierailul-
le Eulensteiniin. Vierailun jälkeen Lance lähetti –  omasta 
mielestään – parhaan uroksensa Gullanille, mustavalkopar-
tin Sarona Josefin (Orchard Yusef × Sarona Ghulab). Lance 
kirjoitti Josefista seuraavaa: ”Jollei Josef valioidu, niin saksa-
laiset tuomarit eivät ole hyviä”. Saksalaiset tuomarit pelasti-
vat kuitenkin maineensa tietämättöminä tästä kommentis-
ta, ja Josefista tuli kansainvälinen valio. Näin kertoo Gullan 
Josefista, joka sai kutsumanimen Chappi:  ”Tästä salukista,  
jalo niin ulkomuodoltaan kuin sisäisesti, tuli elämäni iha-
nin koira. Muistan tapauksen, joka kuvaa hyvin sen sisäisen 
arvokkuuden, mitä harvoin kokee kaksijalkaisilla tai neli-
jalkaisilla. Salukit ovat enimmäkseen varautuneita vieraita 
kohtaan. Yhtenä päivänä käymään tuli tuli hyvä ystävä, jota 
Josef ei ollut aikaisemmin tavannut. Tämän ystäväni on täy-
tynyt olla salukien mieleen, koska Josef meni epätavallisesti 

vieraan luo, istahti vieraan eteen ja antoi tassunsa.” Josef tuli 
isäksi jopa 6 kennelin pentueelle vuosina 1937–44.

Emä-poika-yhdistelmästä Yasmin × Kelb (Mardukin poi-
ka) syntyi vuonna 1935 kaksi urosta, molemmat mustia hie-
kanvärisin merkein. Näistä Edith von Essen toi Ruotsiin 
Indra el Salukin. Indra valioitui ja tuli myös isäksi yhdelle 
pentueelle, jonka emä oli Ch Ghazal el Dhair. Näiden pen-
tujen joukossa oli muun muassa narttu Miriam el Tagaddi, 
josta tuli Suomen ensimmäinen saluki. Miriam muutti myö-
hemmin Ruotsiin omistajansa, el Kelus -kennelin haltijan 
Elsbeth Lundbergin kanssa, ja kuoli penikkatautiin ennen 
kuin sitä ehdittiin käyttää jalostukseen.

Gullan oli vieraillut useita kertoja Englannissa vuosien 
varrella. Hän oli käynyt kaikkien suurien kasvattajien luona 
paitsi Miss Doxfordilla, Ruritania-kennelissä. Vuonna 1937 
hän päätti tehdä vielä yhden matkan Englantiin juuri tava-
takseen Miss Doxfordin. Kennel Ruritania oli aikaisemmin 
tunnettu erittäin voitokkaista hirvikoiristaan, mutta sittem-
min myös menestyksekkäästä salukikasvatuksesta.  Lisäksi 
kennelistä löytyi muiden rotujen edustajia kuten afgaani, pe-

kingeesi ja ranskanbulldoggi. Miss Doxfordin salukien jou-
kossa oli tuontiuros  Sarawan of Ruritania, joka oli Timsa 
el Sollumin isä.

Gullan kertoo seuraavaa matkastaan, joka sujui junal-
la sekä veneellä Newcastleen ja sieltä Sunderlandiin: ”Olen 
käynyt monessa kauniissa talossa, mutta missään ei ole ol-
lut niin kaunis sisäänkäynti  kuin tällä. Sisäänkäynnistä oli 
pääsy talvipuutarhaan kukkamerineen. Se oli taianomaista, 
ja talo oli muutenkin hyvin tyylikäs. Menimme heti ulos 
koirien luo. Aivan talon ulkopuolella oli suuri alue,  jossa 
15 Miss Doxfordin 40 salukista oleskeli. Kadehdin suures-
ti hänen kauniita koiriaan, joilla oli kaikilla, niin vanhoilla 

kuin nuorilla, pitkiä, kauniita hapsuja. Kysymykseeni, kuin-
ka hän siinä onnistui hän vastasi vain: ’Annan niiden kasvaa.’ 
Toki, niin teen minäkin ja myöskin muut, mutta ilman me-
nestystä. Värienkin kanssa on todella omituista – pidemmän 
aikaa Miss Doxfordilla oli suuri määrä punaisia salukeja, ja 
nyt hän ei saa yhtäkään.

Keskustelumme oli hyvin mielenkiintoinen, koska jalos-
tamme jotakuinkin samoja sukulinjoja. Miss Doxford kertoi 
näin yhdestä pentueesta: Hän antoi pentueelle kaikki mah-
dollisuudet kehittyä parhaakseen, mutta kun pentue oli 18 
kuukauden ikäinen eikä vastannut odotuksia, se lähetettiin 
suoraan ”koirataivaaseen”. Sellainen täytyy ilmeisesti olla 
sisältäpäin harjoittaakseen järkevää koirajalostusta! Tämän 
takia ilostuin, kun Miss Doxford osoitti yhtä koiraansa ja sa-
noi: ’Ei mitään erityistä, mutta yksi josta pidän’.

Se, mistä en pitänyt, oli koirien tavattoman suuri koko. 
Ensimmäisellä silmäyksellä luulin narttuja uroksiksi. 
Nythän englantilaiset ovat hyvin suvaitsevaisia ja heidän 
mielestään ei ole niin tärkeää, onko saluki pieni- tai suuri-
kokoinen. Pääasia on, että mittasuhteet ovat oikeat ja että se 
on tasapainoinen.

Oli hyvin masentavaa nähdä, että kuonokopat olivat vält-
tämättömiä. Myös kenraali Lancen mielestä oli kauheaa 
nähdä salukeja kuonokoppa päässään. Kaikki lukuunotta-
matta Sarona Gemiliä ja Sarona Inseplistä (äiti ja tytär) sekä 
yhtä mustavalkoista urosta, kantoivat kuonokoppaa.

Olin todella vaikuttunut kaikesta, mitä olin nähnyt, enkä 
varmasti saa koskaan enää kokea vastaavaa. Aika riensi aivan 
liian nopeasti. Olin matkustanut monia tunteja tätä lyhyttä 
vierailua varten, mutta se oli sen arvoista eikä kukaan voi sa-
noa minusta, etten olisi kiinnostunut salukeista!”.

Sitten puhkesi toinen maailmansota. Gullan jäi Saksaan 
vaikka hän neutraalina ruotsalaisena olisi helposti voinut 

lähteä maasta. Hän jäi salukiensa ja ”Tante Lon”, rouva 
Häuserin luo, joka oli jo leski.

Huolimatta vaikeuksistaan saada ruokaa kaikille salukeil-
leen, Gullan onnistui jatkamaan kasvatusta myös sotavuo-
sina. Vuosina 1940–44 syntyi kuitenkin vain 4 pentuetta. 
Näistä Sarona Josef oli isänä kahdelle ja poika Omar kah-
delle. Myös sodan jälkeinen aika toi suuria ongelmia koira-
jalostukseen, ja kesti vuoteen 1950 asti ennenkuin seuraava 
pentue syntyi Eulensteiniin.

30-luvun alusta lähtien muut saksalaiset kasvattajat oli-
vat kuitenkin jalostaneet el Saluk-koirilla vieden verta eteen-
päin. Niiden kennelien joukosta, jotka olivat ahkerim-

min käyttäneet Gullanin kasvatteja voidaan mainita von 
der Hasenklage, aus der Ferne, el Schiras, sekä el Ghazal. 
Vuonna 1936 neiti Theodore Knussert oli nähnyt Int Ch Naj 
el Salukin näyttelyssä ja kiinnostunut rodusta. Hän osti mus-
tan nartun Peri-Banu el Salukin, joka oli syntynyt vuonna 
1938 isänä Int Ch Sarona Josef ja emänä Josefin tytär Oriafa 
el Saluk. Vuonna 1941 syntyi ensimmäinen neiti Knussertin 
el Saraje -kennelin pentue, emänä Peri-Banu ja isänä Omar 
el Saluk. Tämä oli monivuotisen ja antaumuksellisen kasva-
tuksen alku, joka oli perustettu el Saluk -vereen ja joka ko-
konaisuudessaan johti noin viiteenkymmeneen pentueeseen.

Vuonna 1949 salukijalostus koki kovan iskun. Yhden 
näyttelyn jälkeen monet salukit sairastuivat ja kuolivat pe-
nikkatautiin, johon siihen aikaan ei ollut olemassa rokotetta. 
Theo Knussert menetti kaikki koiransa, mutta pystyi jatka-
maan jalostusta pentuesisaruksilla Arisalla ja Asadilla, jotka 
olivat palautuneet hänelle. Ne olivat el Sarajen ensimmäi-
sestä pentueesta.  

Gullanin näyttelyissä käyneistä salukeista ainoastaan sil-
loin 2-vuotias Chaijir el Saraje selviytyi hengissä. Sekin tosin 
menetti turkkinsa kokonaan.

Vuonna 1950 syntyivät kahdet ensimmäiset sodanjälkei-
set pentueet Eulensteinissa. Isänä ensimmäiselle pentueelle 
oli Sarona Josefin poika Gassab el Saluk, ja emänä Dinja el 
Saraje (Asad × Arisa). Pentujen joukossa oli particolor-värin-
en uros Usfur Jan el Saluk, joka 1955 yhdessä Binde von der 
Hasenklagen (Lord von der Hasenklage × Chiri el Saraje) 
kanssa jätti Z-pentueen. Z-pentueessa oli muun muassa uros 
Zorro el Saluk, siniharmaa valkoisin merkein, joka tuoti-
in Ruotsiin Vivan Bonanderin toimesta. Gullanin mielestä 
tämä oli hänen mielenkiintoisin pentueensa 30 vuoteen.

Ruotsissa kennel Ibinore käytti Zorro el Salukia suurelle 
tähdelleen Ch Ibinores Fatimalle. Tämä yhdistelmä antoi 

”Henkilökohtaisesti koen vahvimpana näyn salukin 
kauniista liikkeistä, sekä tämän ikivanhan rodun muut-

tumattoman uskollisuuden. Toiveeni on, että sa-
lukin kauneus ja olemus tekevät monen monta on-

nellisiksi tulevina vuosina kuten ne ovat minulle 
antaneet iloa ja onnea neljänä vuosikymmenenä”.
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muun muassa Ch Ibinores Kelba Azizan sekä Ch Ibinores 
Kariman, vuonna 1961. Myös Carin Lindhé käytti Zorroa 
englantilaiselle tuonnilleen Burydown Jamilalle saaden mm. 
Mountebanks Anidan ja Arabellan, joita molempia käytet-
tiin jalostukseen.

Vuonna 1954 Gullan matkusti jälleen Englantiin, tällä 
kerralla käydäkseen salukikerhon näyttelyssä, joka pidetti-
in Roehamptonissa. Siellä hän tapasi myös ruotsalaiset sa-
lukiystävänsä Vivan Bonanderin ja Lisa Lindegrenin. Lisa, 
jonka avionimi oli Messeni-Petruzelli ja joka asui Italiassa, 
oli tuonut muutaman Gullanin salukeista Italiaan. Hän 
oli taiteilija, joka oli erikoistunut koira- ja hevosmotiivei-
hin, ja hän maalasi muun muassa muutamia el Saluk -koiria. 
Roehamptonissa tapasivat ensimmäistä kertaa myöskin Vera 
Watkins ja Gullan. Gullan ihastui Windswift Nimrodiin ja 
halusi ostaa sen mukaansa, mutta se ei ollut myytävänä.

Jo vuonna 1931 Gullan oli ollut tuomarina salukinäyttely-
ssä Lontoossa. Vuonna 1956 häntä kutsuttiin tuomaroimaan 
englantilaisen salukikerhon Open Show’hun, joka myös täl-
lä kerralla pidettiin Roehamptonissa. Kenraali Lance oli ke-
hän laidalla seuraamassa 96 osallistuneen salukin arvostelua. 
Gullan arvosteli todennäköisesti saksalaisen arvostelujär-
jestyksen mukaan, jossa jokaisella rotumääritelmän kohdal-
la oli tietty pistemäärä ja suurin kokonaissumma johti voit-
tajaan. Rotunsa parhaaksi hän valitsi cremenvärisen nartun 
Ch Burydown Asphodelin, joka oli Ch Burydown Freyhan 
sisko ja Ruotsiin tuodun Int Ch Asphodel Arabiksen emän-
emä. VSP oli Ch Burydown Barak.

Tuomarivierailun yhteydessä Gullan toi Saksaan kul-
lanvärisen nartun Knightellington Arabesquen (Ch 
Knightellington Vandal x Knightellington Windswift 
Thamar), kun taas neiti Knussert toi punaisen uroksen 
Mazuri Benghazin (Mazuri Haj Khalid × Mazuri Junis). 
Samalla päätettiin, että jos Windswift Turki ja Windswift 
Nuf saisivat yhteisen pentueen, Gullan halusi siitä uroksen. 

Pentue syntyi marraskuussa 1956, ja pentukuvien kat-
selemisen jälkeen Gullan päätyi kullanväriseen Aquilaan. 
Kesällä 1957 Vera Watkins matkusti Aquilan kanssa Saksaan 
laivalla ja junalla. Aquila oli silloin 7 kuukautta ja liian iso 
kannettavaksi. Valitettavasti se pelästyi kovasti meteliä mai-
hinnousun yhteydessä Calaissa, ja tähän liittyi varmasti sen 
myöhempi seikkailu.

Vera Watkins kertoo näin vierailustaan Eulensteinissa: 
”Mielestäni Eulenstein oli kuin palatsi. Siellä asui Gullan 
sisäkönsä Mimmin kanssa, joka oli jäänyt taloon asumaan 
pariskunta Häuserin kuoleman jälkeen. Talo oli melkein 
kummitustalon kaltainen  – monet kauniit huoneet olivat 
kokonaan suljettuja. Gullanin salukien asiat oli järjestetty 
hyvin. Suuri osa metsäalueesta talon ympärillä oli aidattu, 
jotta ne pystyivät juoksemaan irti turvallisesti. Siellä oli 8–10 
salukia, jotka tulivat minua ja Aquilaa vastaan. Ne söivät ja 
nukkuivat Gullanin kanssa talossa. Hänen makuuhuoneen-
sa oli valtava ja tilava, vaikka jokaisella koiralla oli oma 
nojatuolinsa.

Myöhemmin iltapäivällä meidän piti käydä Baden-
Badenissa ja Gullan aikoi ottaa Aquilan mukaan. Se ei 
kuitenkaan ilmestynyt kutsuista huolimatta ja ruoka-aikaan 
se oli edelleen kateissa. Tämä tapahtui torstaina, ja perjan-
taina olimme jo todella huolissamme. Etsimme kaikkialta 
ilman tulosta ja alueen naapureitakin hälytettiin. Koko lau-
antain aikana sitä ei näkynyt. Sunnuntai-iltana tuli kauhea 
rajuilma. Sen laannuttua Gullan kutsui minua puutarhasta, 
ja jokin hänen äänessään sai minut rientämään heti paikalle. 

Siellä, läpimärkänä ja ruma haava lavassaan, seisoi Aquila. 
Otimme sen sisälle, pesimme ja kuivasimme. Se sai ruokaa 
ja haavaa hoidettiin. Haava parani jättämättä arpea. Aquilan 
oli täytynyt joutua paniikkiin ensimmäisenä päivänä, pudo-
ta johonkin syvään koloon kallionrinteellä ja loukata itsen-
sä. Loput kahden viikon Eulensteinin oleskelustani Aquila 
otettiin mukaan kaikkialle eikä sitä jätetty ollenkaan yk-

sin. Varttuessaan se sai useamman kerran sekä sertin että 
CACIB:in näyttelyissä. Joka kerta Saksan kennelliitto veti 
ne takaisin, Aquilan virheettömästä vientisukutaulusta huo-
limatta, koska sen isänisän Sabbah the Windswiftin van-
hemmat olivat tuntemattomia. Aquila tuli kuitenkin isäksi 
neljälle pentueelle Gullanilla, ja hänen kuolemansa jälkeen 
se päätti päivänsä vuoden 1972 tienoilla Theo Knussertin lu-
ona, missä sitä myös käytettiin jalostukseen.

Loppuaika näistä kahdesta viikosta Gullanin luona oli 
mahtava. Hänen kokemuksensa salukeista ja tietämys su-
kutauluista oli laaja, ja kävelyidemme aikana opin paljon. 

Kommentti, jonka erityisesti panin muistiin oli: ”Kun kas-
vattaa salukeja, ei jalosta kolmesta tai neljästa sukupolvesta, 
vaan kolmestakymmenestä tai neljästäkymmenestä”.

Vuonna 1953 Gullan oli käyttänyt Dorian von Wassenaar 
-urosta  Dinja el Sarajelleen. Hiekanvärisellä Dorianilla oli 
isänä Taris el Saluk ja emänä Ishtar el Sirhan, kantaen van-
haa amerikkalaista Diamond Hill -verta yhdistettynä eng-
lantilaiseen Mazuri-vereen. Tähti syntyi tähän pentueeseen, 
nimittäin Wu’ul el Saluk, josta tuli kansainvälinen valio. 
Wu’ul jätti 3 pentuetta, kaksi Nurnisha el Sarajen ja yhden 
pentuesiskon Nadan kanssa.

Windswift Aquila sai ensimmäisen pentueensa vuo-
den 1959 alussa Zuleika el Salukin kanssa. Pentueessa oli 
muiden muassa uros Basir, joka 60-luvulla siitti 3 pentu-
etta. Seuraavassa pentueessa Aquilan ja Knightellington 
Arabesquen yhdistelmästä syntyi punainen Chill el Saluk, 
joka sai neljä pentuetta. Kaksi näistä oli Aquilan tyttären 
Binte el Salukin kanssa.

Vuonna 1967 syntyivät el Saluk -kennelin kaksi viimeistä 
pentuetta. Molempien isänä oli Basir el Saluk, ja eminä 
pentuesiskot Evi ja Erizada el Saluk. Basir × Evi -pentuees-
sa oli mm. musta Mehrbani el Saluk, josta tuli kantaemä 
tunnetuun von der Irminsul -kenneliin, jonka omistivat 
Else Spiegel ja hänen tyttärensä Meike de Haney. Mehrbani 

oli menestyksekäs näyttelykehässä ja siitä tuli Saksan valio. 
Yhdistettynä englantilaiseen tuontiin Tahawi Lycaoniin, se 
jätti tunnetun Int Ch Xerxes von der Irminsulin.

Gullan pystyi nyt katsomaan taaksepäin 40 vuoden 
yhdessäoloaan salukiensa kanssa. Hänen kasvatustyön-
sä, joka perustui kokonaisuudessaan 39 pentueeseen, oli 
ollut menestyksekästä ja sillä oli ollut suurta vaikutusta 
Euroopan mantereen jalostukseen. Mitä kaikki nämä vuo-
det olivat sitten antaneet hänelle? Näin hän itse kommen-
toi: ”Henkilökohtaisesti koen vahvimpana näyn salukin 
kauniista liikkeistä, sekä tämän ikivanhan rodun muuttu-

mattoman uskollisuuden. Toiveeni on, että salukin kauneus 
ja olemus tekevät monen monta onnellisiksi tulevina vuo-
sina kuten ne ovat minulle antaneet iloa ja onnea neljänä 
vuosikymmenenä”.

Gullan Lindroth kuoli 1960-luvun lopulla. Hänet on 
haudattu Oberkirchin hautausmaalle. Eulensteinin otti hal-
tuunsa perhe Häuserin sukulaiset ja muutama saluki sai 
jäädä, muut saivat uusia koteja.

Tämän artikkelin on mahdollistanut Vivan Bonander, 
joka on toiminut kertojana ja ystävällisesti asettanut käyt-
töön kuvia ja muuta materiaalia.

Dagmar Hintzenberg-Freisleben, Saksa, on osallistunut 
arvokkailla tiedoilla saksalaisista lähteistä. •

Lähteet:
Deutsches Windhund-Zuchtbuch, Band XVII, 1956-58, 

Band XXI, 1963-64
Salukieintragungen in das Deutsche Windhundzuchtbuch
Svenska Salukiringens Jubileumsbok 1968-1978
The Saluki, Winter/Spring 1982. Watkins V, Gullan 

Lindroth and el Saluk Salukis

oikealla
Chill el Saluk.

viereisellä sivulla 
Dalill el Saluk.
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Matkamme alkoi torstaina, lento Tokioon lähti ajal-
laan viiden aikoihin iltapäivällä. Kone oli aivan 
täysi ja länsimaalaisen näköiset matkustajat olivat 

selkeänä vähemmistönä koneessa. Meillä oli  suorat lennot 
edestakaisin, ja uskomattoman nopeasti noin kymmenen 
tuntia  kuluu koneessakin. Elokuvia ehtii katsoa monta, 
kuunnella musiikkia, nukkua (jos pystyy), syödä useam-
paan kertaan, ja tietysti mietiskellä omiaan, keskustella ja 
arvuutella millaista meillä tulee olemaan matkalla.

Aikaero oli kuusi tuntia: kun saavuimme Naritan kentälle, 
kello oli paikallista aikaa aamuyhdeksän, mutta Suomen ai-
kaa aamukolme. Jo siinä bussia odotellessa huomasi, kuin-
ka siistiä oli kaikkialla (ja sama siisteys jatkui koko matkan 
ajan joka paikassa): muun muassa tupakointipaikat oli erik-
seen kenttärakennuksen kyljessä lasikoppeina, ulkonakaan 
ei siis saanut sauhutella. Roskia tai seiniin tehtyjä piirroksia 
ei näkynyt.

Noin tunnin matkan jälkeen saavuimme Tokioon ja 
pääsimme hotellille, joka oli Odaiban saarella futuristises-
sa kaupunginosassa. Se oli amerikkalaistyyliin sisustettu, 
hyvin moderni. Japanilaisten hotellihuoneiden pienuudes-
ta oli varoiteltu etukäteen, mutta huone oli ihan normaa-
lin kokoinen kuten Suomessakin. Hotellin henkilökun-
ta oli hyvin ystävällistä ja puhui englantia. WC-istuimista 
voisi kirjoittaa kokonaan oman juttunsa, mutta toteamme, 
että niiden toiminnot olivat pidemmälle suunniteltuja kuin 
Euroopassa on totuttu. Hotellihuoneen pöntössä oli muun 
muassa lämmitetty istuinreunus jonka lämmitystä ei saanut 
pois päältä. Myöhemmin siitä oli hyötyä muun muassa ken-
kien kuivatuksessa.

Ensimmäisenä päivänä huilasimme aikaeroa pois ja il-
lalla menimme tutustumaan lähistöllä olevaan suureen 
kauppakeskukseen. Huomasimme siellä kävellessämme, 
että olemme ainoat länsimaalaisen näköiset ihmiset koko 
isossa kauppakeskuksessa. Tunsi olevansa todella turisti ja 
kaukana kotoa. 

Toisena päivänä matkasimme omatoimimatkalle maa-
ilman suurimmille kalamarkkinoille ihmettelemään, mitä 
kaikkea maailman meriltä löytyy. Sielläkin oli siistiä, eikä 
edes juuri haissut kalalle. Samana päivänä ihastelimme myös 
Hama-Rikyu Gardensin palatsipuutarhaa, joka on valtava 
rauhallinen keidas keskellä miljoonakaupunkia. Edes liiken-
teen melu ei kuulunut puutarha-alueelle. Kokeilimme myös 
matkustamista junalla takaisin ”omaan” kaupunginosaam-
me ja hyvin löysimme perille. Välimatkat maailman suurim-
massa kaupungissa ovat huikeat.

Seuraavana päivänä Avillan kasvattajat tulivat hakemaan 
meidät hotellilta ja veivät meidät kotiinsa tutustumaan pen-
tuihin, niiden vanhempiin ja muihin koiriin. Ajoimme noin 
tunnin matkan Tokiosta maaseudulle. Japanilaisesta kohte-
liaisuudesta ja vieraanvaraisuudesta on ollut puhetta,  mutta 
nyt tuli myös käytännössä todettua, kuinka valtavan ystäväl-
lisiä ja huomaavaisia ihmiset siellä olivat.

Kävimme syömässä paikallisessa ruokapaikassa ja menim-
me sen jälkeen paikalliseen koirapuistoon, koska halusimme 
nähdä sellaisen. Ensimmäinen eroavaisuus oli se, että koi-
rapuistokäynnistä maksetaan. Aitauksen edustalla oli ”kop-
pi”, jossa olevalle henkilölle maksettiin puistokäynti (noin 
kahdeksan euroa). Aikarajoitusta puistossa olemiselle ei ollut, 
alue oli suuri siisti nurmikenttä, jossa oli  paljon erirotuisia 

Matka Japaniin
teksti ja kuvat marianne ahvenainen ja sari niemi

Kertomus kahden vinttikoiriin hurahtaneen naisen matkasta 
maapallon toiselle laidalle hakemaan pientä salukinpentua uuteen kotiin

suuria koiria. Aitauksen vieressä oli toinen aitaus, jossa olivat 
pienemmät koirat (muun muassa 17 italiaanoa ja muutama 
whippet), sitten oli vielä kolmas aitaus, joka oli tarkoitettu 
kaikkien pienimmille tai pennuille. Koiranomistajat pitivät 
tarkasti silmällä koiriaan, tappeluita ei näkynyt ja jos jonkun 
koira teki tarpeitaan, siitä käytiin heti 
huomauttamassa omistajalle, jos tämä 
ei itse huomannut. Suuri eroavaisuus 
Suomeen oli myös se, että omistajat 
veivät koiriensa jätökset pusseissa mu-
kanaan autoille ja kotiinsa, kun lähtivät 
puistosta pois. Puiston ulkopuolella oli 
roskakori, mutta se oli tarkoitettu vain 
juoma-automaatin pulloille ja tölkeille. 
Juoma-automaatteja oli tässä maassa 
muutenkin ”joka kulmalla”.

Koirapuistossa oli myös tennispallo-
ja, jotka olivat siistissä pinossa portin 
päällä olevassa astiassa ja kun niitä oli 
käytetty, omistajat pesivät pallot ja lait-
toivat ne takaisin paikoilleen. Aitauksen 
nurkassa oli vesipiste, jossa oli suih-
ku ja josta sai myös juomavettä koirille. 
Pallojen heittely ei saanut aikaan kuu-
mumista tai tappeluita siellä olevissa 
koirissa, vaikka mukana oli sellaisia-
kin rotuja joita ei täällä juuri mielletä 

”koirapuistoroduiksi”.
Paluumatkalla kävimme tutustu-

massa vielä paikalliseen Senso-Ji temp-
pelialueeseen. Tokioon palattuamme 
Avillan kasvattajat veivät meidät Tokyo 
SkyTreehin, joka on 451 metriä korkea 
näkötorni. Hissi meni sekunneissa en-
sin 350 korkeuteen ja jo sieltä näkyi val-
tavan kauas, mutta pitihän sitä  päästä 
huipulle asti, joten menimme vielä yh-
den hissimatkan ja olimme sitten niin 
korkealla kuin voi päästä. Tämän jälkeen menimme vielä 
syömään paikallista ruokaa. Päivään oli mahtunut paljon. 

Seuraavana päivänä päätimme mennä Tokion metroon 
ja katsoimme oppaasta valmiiksi kaupunginosan, jonne 
olimme ajatelleet mennä. Metroasemalla ihmettelimme 
karttoja (toiset olivat paikallisilla kirjaimilla ja toiset län-
simaalaisin merkinnöin) ja miten osaamme ostaa liput au-
tomaatista. Kauaa emme ehtineet ihmetellä kun paikallinen 
ihminen tuli kysymään englanniksi tarvitsemmeko apua. 
Hän opasti meidät siitä eteenpäin. Seuraavalla asemalla piti 
vaihtaa metroa ja taas meitä tultiin opastamaan. Tämä hen-
kilö jopa tuli samaan vaunuun ja saattoi meidät seuraavalle 
asemalle asti.

Päivä meni seikkaillen ympäriinsä ”kiinalaiskaupungin-
osassa” ja ostoksia tehden. Tämä oli ainut sadepäivä reissus-
samme, mutta vettä tuli sitten niin reilusti, että hotelliin 
palatessa kengät olivat ihan märät - silloin oli lämmitetystä 
wc-pöntön reunuksesta hyötyä, kun saimme kengät kuiviksi. 

Taas valkeni uusi päivä ja Avillan kasvattajat tuli-
vat jälleen hakemaan meidät hotellilta. Japanissa autoissa 

voi olla myös televisio normaalin navigaattorin lisäksi sa-
malla isolla näytöllä. Kun navigaattori ei  ole päällä, kul-
jettaja voi katsoa ruuhkassa odottaessaan vaikka tv-sarjaa 
omalta näytöltä ja takamatkustajat omalta katosta laskeu-
tuvalta näytöltä. Olimme tuona päivänä jonkun verran 

automatkustajina emmekä nähneet 
yhtään kolaria miljoonakaupungissa. 
Tankkaaminenkin oli suomalaiselle 
uusi kokemus: auto ohjattiin omaan 
ruutuun eikä kuljettaja noussut lain-
kaan autosta. Auton tankkasi huolta-
motyöntekijä sillä aikaa kun toinen 
työntekijä pesi auton kaikki ikkunat 
(ei vain tuulilasia), vaikka ikkunat 
näyttivät meidän silmiin jo valmiik-
si puhtailta. Kuljettaja antoi maksun 
tankkaajalle, joka syötti sen konee-
seen sekä antoi kuitin ja vaihtorahat. 
Lähtiessä huoltamotyöntekijät myös 
nostivat käden tervehdykseen.

Samana päivänä kävimme 
syömässä sushiravintolassa mahat 
täyteen. Sitten menimme kimono-
liikkeseen, josta meille oli yllätyksenä 
vuokrattu kimonot! Aidot kimonot 
ovat Japanissa hyvin kalliita ja nai-
set (näimme tosin  myös muutamal-
la miehelläkin kimonon) käyttävät 
kesäisin ”kesäkimonoita” (yukata). 
Ne ovat halvempia kuin aidot silk-
kikimonot. Saimme valita liikkees-
tä omat yukatat ja liikkeen omistaja  
puki kimonot meidän kaikkien päälle. 
Pukemisessa meni jonkin verran ai-
kaa ja rusetin teko oli taidetta. Asuun 
kuului myös pieni laukku ja kengät, 
mutta kenkävalikoimaa ei oltu tehty 
suomalaiseen jalkaan, eli jouduimme 

tyytymään omiin kenkiimme. Kuskimme oli odottanut kär-
sivällisenä autossa, kun tupsahdimme kadulle ”japanilaisik-
si muuttuneina”. Kävimme nämä perinnepuvut päällä pai-
kallisella temppelialueella sekä Edo-Tokyo museossa, joka 
esittelee Japanin historiaa ja kulttuuria. Muutama japanilai-
nen sanoi, että hienoa kun meillä on nämä puvut! Museossa 
vierähti aikaa ja illansuussa palautimme perinnepukumme 
takaisin kimonoliikkeeseen. Illalla menimme syömään pai-
kalliseen ruokaravintolaan, jossa meille tarjottiin monen 
ruokalajin unohtumaton illallinen.

Enää yksi yö ja sitten alkaisi kotimatka. Tapasimme 
Avillan kasvattajineen aamulla terminaalissa,  ja menimme 
sen jälkeen osastolle, jossa tehdään tarkastus kaikille maasta 
lähteville eläimille. Lukuisa pino papereita, eläinlääkäri teki 
vielä tarkastuksen pennulle ja sen jälkeen matka jatkui. 

Paluumatka meni hyvin ja meillä oli virkeä pentu Suomen 
päässä. Japani on hieno maa ja matkakohde, voimme suositel-
la sitä lämpimästi. •
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Non Serviam

kasvattajaha astattelu

Kuinka ja milloin päädyit salukeihin?
Löysin salukin koirakirjan sivuilta, luultavasti viiden vuo-
den ikäisenä. Sanoin vanhemmilleni, että tuollaisen haluan. 
15 vuotta myöhemmin pohdiskelin Satakunnan käsi- ja tai-
deteollisessa muutaman opettajan kanssa itselleni sopivia, 
energisoivia vapaa-ajan aktiviteetteja. Kerrottuani olevani 
peruskoulun liikuntatuntien traumatisoima ja vieroksuva-
ni kaikenlaista ryhmässä rehkimistä, kysyivät tädit minul-
ta olenko koskaan harkinnut koiran hankkimista. Vastasin 
myöntävästi ja mainitsin haaveilleeni aina salukista, mikä sai 
huoneessa olleen Milla Sajaniemen (sattumoisin Sanjan 
tuolloinen luokanvalvoja) riemastumaan ja kertomaan edes-
menneestä Wallaby’s-uroksestaan. Harrastusvalinta olikin 
siten selvä.

Sanja: Ensimmäiset omat salukini ovat kasvattimme Non 
Serviam Anima Divina ja siskonsa Non Serviam Apage 
Satanas.

Mitä salukeja sinulla on tai on ollut 
kotonasi? Miten koirasi asuvat ja onko 
pihallasi aitauksia?
Ensimmäinen salukini oli Vapours Inca Moonlight aka 
Radda, s. 10.10.2000. Internet oli jo toki olemassa, mutta 
harvalla kasvattajalla kotisivut ja jos olikin, niin pentueis-

ta tiedottaminen oli vielä nykyistäkin heikommalla tolalla. 
Haaveilin Wallaby’s Ptah Bassamin pennusta, mutta oli-
sin joutunut odottamaan jopa puoli vuotta ja ensikertalai-
sen malttamattomuudella tartuin tilaisuuteen varata omani 
lokakuussa syntyvästä sukulaispentueesta, jonka kuulin ole-
van tekeillä Tammisaaressa. Raddaa vaivasivat pienestä pi-
täen iho-ongelmat ja korvatulehdukset, joita hoidettiin niin 
kortisonilla, antibiooteilla, kuin ruokavaliollakin. Parasta 
lääkettä sille tuntui olevan raakaravinto ja oma rauha ja 
näin ollen se muutti 6-vuotiaana Sanjan siskon luo Turkuun, 
missä ärsyketaso oli sopivampi.

Tällä hetkellä perheeseen kuuluu 11-vuotias Al-Yasamin 
Ameena, sekä tyttärensä NS Anima Divina aka Hasina ja 
NS Apage Satanas aka Kimble. Lisäksi sängyssä tilaa vievät 
nuorimmaiset siskokset, eli Hasinan heinäkuussa 2013 syn-
tyneet tyttäret NS Domina Animarum aka Manzana ja NS 
Drakaina Karkharodon aka Zelda.

Hämeenlinnan tukikohtamme sijaitsee kaupungin länsi-
puolella vanhassa rintamamiestalossa. Salukit asuvat sisällä 
sopuisasti kaikkien kanssa, eikä niillä ole erillisiä tiloja, vaik-
ka sellaisia välillä öisin toivoisikin, kun yrittää mahduttau-
tua sänkyyn nukkumaan edes johonkin väliin. Pihalla on 
pieni, noin 100 m2 aitaus, joka on rakennettu lähinnä pen-
tuja varten, aikuisten juoksuttaminen hoidetaan lähiseudun 

teksti ja kuvat Heidi Lappalainen ja Sanja Kuusela

NS Anax Imperator, NS Amanita Citrina, Al-Yasamin Ameena, NS Apage Satanas, Tizpa Pourgouhar Tishtar, NS Anung Un Rama & NS 
Anima Divina. Kuva on otettu Suodenniemellä joulukuussa 2011.
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metsissä. Toinen tukikohta sijaitsee Tennilässä, Kemijoen 
varrella, tarkemmin 45 km Kemijokivartta Rovaniemeltä 
Kemijärvelle päin. Asumme omakotitalossa keskellä peltoa 
ja metsää. Koirilla on vapaa pääsy kaikkialle muualle talos-
sa, muttei keittiöön. Toki omasta mielestään he voivat myös 
mennä sinne niin halutessaan ja ovatkin toteuttaneet mitä 
mielenkiintoisimpia murtautumisia niin porttien yli kuin 
ovien salpoja availlen. Pihalla on tällä hetkellä 700 m2 ai-
taus, jota laajennetaan tulevana kesänä. Lähimpään juok-
sutusmetsään on vain parisataa metriä ja näin ollen koirat 
pääsevätkin ulkoilemaan vapaana lähes päivittäin. Välillä 
käydään puolen tunnin pyrähdyksiä kangasmetsässä ja lä-
heisellä suolla. Hyvällä kelillä saatetaan kävellä parikin tun-
tia pitkin maita ja mantuja. Pohjoisessa ainoa hidaste ovat 
porot, joita on enemmän kuin tarpeeksi. Onneksi kuonoko-
pat on keksitty ja tutut poromiehet kyllä ilmoittavat erotuk-
sista ja porojen keruusta, jolloin tietää olla pari päivää poissa 
metsistä häiritsemästä. Toisaalta, syksyn teurastusten aikaan 
koirille saa läheltä luita ja muuta teurasjätettä. Tennilässä

Sanjan kanssa asustavat pääasiassa Kimble ja Seita-
borzoi sekä vaihtelevasti vuorottain Lapin lomalle matkaa-
vat Hasina, Manzana ja Zelda.

Mikä johti kasvattamaan rotua? Mikä 
on kennelnimesi tarina? Kuinka nimeät 
pennut?
Ajatus kasvattamisesta tuli täysin tyhjästä ja vailla järjen hi-
ventäkään kun Radda oli vielä pieni. Tämä vinksahtaneisuus 
tosin ajoi minut perehtymään sukutauluihin ja tutustumaan 
kasvattajiin sekä muihin rodun harrastajiin. Raamatullista 
alkuperää olevan kennelnimen valitsin jo vuonna 2001 lu-
kiessani kirjaa James Joycesta. Non Serviam (latinaa: en 
palvele) kuulosti heti äärimmäisen sopivalta itsenäiselle ja 
omapäiselle rodulle. Kasvattajakurssin kävin vuonna 2002 ja 
kennelnimianomus meni läpi samana vuonna. Varsinaiseen 
kasvattamiseen ja jalostusvalintoihin motivoi se, että jos en 
itse tee näin, ei sitä tee kukaan muukaan. Pentueiden nimeä-
misessä olemme edenneet aakkosjärjestyksessä, mutta B:n 
jätimme väliin koska se ei halunnut syntyä, eivätkä kyllä ni-
metkään. Nimien keksiminen ja löytäminen on ihan paras-
ta. Monet nimistä ovat valmiina jo vuosia ennen pentueen 
syntymää. Kielenä meillä on latina, mutta tarvittaessa otam-
me hieman vapauksia. Yleensä käytämme fraaseja sekä laji-
en tieteellisiä nimiä, joten pentulaatikossamme on ollut mm. 
keisarikorentoa ja keltakärpässientä.

Oletko tehnyt tuonteja, mitä ja miksi?
Sharraque Asvinn, Ruotsi
Tämän pentueen syntymää seurattiin mielenkiinnolla ja 
Sanja valitsi jo ensimmäisistä kuvista kullanvaalean valko-
merkkisen uroksen, Noan. Järvisen Hanna oli kiinnostu-
nut alunperin Ameenan pennuista, mutta koska meiltä ei 
hänelle sellaista riittänyt, eikä Ameena ainoatakaan vaaleaa 
poikaa edes tehnyt, oli Hanna helppo saada mukaan tuon-
tiprojektiin. Noan suku on isän puolelta mielenkiintoinen 
sekoitus Mamnounas-koiria ja niiden kautta tietysti useita 
alkuperämaiden tuonteja ja emän takaa löytyi myöskin hie-
man harvinaisempaa linjaa.

Tizpa Pourgouhar Tishtar, Saksa
Miho on A-pentueen Hollantiin muuttaneen uroksen, 
Gimlin, jälkeläinen ja koska emänä oli hurmaava ja nopea 
Calila Sharaf-al-Bait, tuntui hyvältä ajatukselta tuoda 
yhdistelmästä pentu Suomeen mahdollista jatkoa ajatellen. 
Miho kuitenkin osoittautui kaikessa ihanuudessaan liian te-
räväksi ja epävarmaksi. Pitkän harkinnan jälkeen päätim-
me, ettei Mihoa tulla käyttämään jalostukseen ja näin ollen 
Miho on steriloitu.
Uziduzit HawksView Non Serviam Tomahawk, USA
Tätä pentuetta odotettiin vuosia. Suku poikkeaa sopivasti 
suomalaisista salukeista ja vahva käyttötausta sekä sikäläisil-
tä kontakteilta saadut tiedot vanhempien luonteista ja lähi-
suvusta tekivät päätöksestä helpon - varsinkin kun aikaisem-
pi yrityksemme käyttää Santana Novastaria epäonnistui 
ja tässä pentueessa isänä oli Novan veli Jude. Sanja varasi 
yhdistelmästä pennun huhtikuussa 2010 ja pentue näki päi-
vänvalon lokakuussa 2012. Tässä kohtaa oli vielä epävarmaa 
kenelle pentu menisi, mutta aikamme asiaa muutaman ys-
tävän kanssa vatvottuamme Sirkku Moilanen sitten päät-
ti, että hän voisi pennun ottaa. Näin ollen hetkittäin jo täy-
sin epärealistiselta tuntunut suunnitelma toteutui ja Shetan 
lensi Suomeen Los Angelesista Hyden noutamana tammi-
kuussa 2013.

Kerro kasvattamistasi pentueista! 
(yhdistelmät, pentumäärät, mitä hait ja 
mitä sait, positiiviset ja negatiiviset puolet 
jne.)
A-pentue, s. 10.5.2008, 3+3
Delhas el Ghafiri × Al-Yasamin Ameena
Ameena on kovapäinen, sosiaalinen, mainio harrastuskoira 
ja kaikin puolin luonteeltaan erinomainen saluki. Ulkoiset 
virheet rungon kapeudesta meloviin etuliikkeisiin ovat an-
teeksi annettavissa Ameenan psyykeen ollessa kultaa. Toki 
tässä voidaan hieman liioitella, koska osaahan Ameena olla 
suorastaan raivostuttava vaatiessaan mitä ikinä (ruokaa) sit-
ten haluaakin. Urosta lähdimme katsomaan ennen kaikkea 
siltä kannalta, että sen tulisi joka tapauksessa olla miellyt-
tävä luonteeltaan, mutta myös vahvempi rungoltaan kuin 
Ameena on. Toiveissa oli löytää hieman erilaisen suvun 
omaava uros – mahdollisesti sellainen, jolla olisi lähisuvussa 
alkuperämaiden tuonteja.

Euroopan maastomestaruuskilpailuissa vuonna 2006 
näimme lihaksikkaan ja tasapainoisen uroksen, jolla näyt-
ti olevan kaikkea sitä, mitä Ameenan sulhaselta toivoimme. 
Valtavirrasta poikkeava sukutaulu sai meidät lähettämään 
tiedustelijan Hollantiin, missä Chris Bekker ja Henriette 
van Bodengraven asuivat salukeineen. Vierailun tulokse-
na saimme maallikon mielipiteen, että näkemämme uros 
(VayElijah n’Agzir aka Smeagal) oli mukava, mutta 
tämän isä (Delhas el Ghafiri aka Emir) vieläkin muka-
vampi! Viimeksimainitun kasvattajalta (Marion Gürgens) 
sain ilahduttavan kattavan selvityksen pentuesisarusten ja lä-
hisukulaisten terveydestä sekä muista ominaisuuksista, joten 
sovimme alustavasti astutuksen kevättalvelle 2008. Emir oli 
jo lähes 10-vuotias, mutta emme uskoneet tämän olevan on-
gelma, päin vastoin. Jo ensitapaamisella kävi selväksi, että 
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Ameenan mielestä tämä oli loistava idea. Seurauksena hyvin 
elinvoimainen pentue, jonka kasvattaminen oli äärimmäi-
sen helppoa. 
C-pentue, s. 25.4.2011, 2+2
Non Serviam Anung Un Rama × Qashani Tabia al-Badia
Kun Basma saapui Syyriasta Micaela Lehtoselle, vara-
simme tästä pennun. Reaver osoittautui aikanaan kerras-
saan ilahduttavaksi eläimeksi, jolla riittää viettiä ja huu-
morintajua kaikkeen mihin sen kanssa vain viitsii ryhtyä. 
Reaverin kontaktinhaluisuus, sosiaalisuus ja sopeutuvuus 
ovat omaa luokkaansa. Olikin selvää, että tästä vilkkaasta 
ja iloisesta nartusta haluaisimme ehdottomasti jälkikasvua. 
Alkuperäinen suunnitelma oli käyttää sijoitusnartullem-
me ulkomaista urosta (Vay-Elijah N’agzir), mutta olosuh-
teista ja aikautauluongelmista johtuen päädyimme käytän-
nöllisempään ratkaisuun ja käytimme omaa kasvattiamme 
tämän nuoresta iästä huolimatta. Zappa on Ameenan nopea 
ja hyväntuulinen poika, jolta terävyys ja kaikenlainen ki-
reys on tainnut unohtua jonnekin jo ennen syntymää. Toki 
meitä mietitytti Zappan nuori ikä ja varsinkin kun pentueen 
kanssa samoihin aikoihin alkoi salukien sydämien ryhmä-
ultraukset ja niistä saamamme informaation johdosta suun-
tasimme sitten Zappakin kanssa ultraan. Tämä todettiin 
onneksi terveeksi, kuten myös uusintaultrassa 2013. Saimme 
neljä hurjan voimakasta pentua, jotka vaikuttivat siltä, kuin 
olisivat voineet vallan hyvin selviytyä itsenäisesti luonnossa 
jo reilun kuukauden ikäisinä.

D-pentue, s. 3.7.2013, 3+5
Tazill ah Omar K amran × Non Serviam Anima Divina

Ameenan serkku, Tazillah Omar Kamran aka Jalo, 
oli aina ollut yksi suosikkiuroksistamme, mutta ajattelim-
me pitkään, ettei meillä ollut tälle riittävän erisukuista nart-
tua. Mietittyämme erilaisia vaihtoehtoja vuodesta toiseen 
totesimme, ettei tilanne odottamalla parane ja päätimme, 
että läheisestä sukulaisuussuhteesta huolimatta kysyisimme 
siinä vaiheessa jo pian 10-vuotiasta Jaloa Hasinalle. Hasina 
on pentueensa nössöin ja tässä käytiin sisäinen taistelu asias-

ta, totesimme kuitenkin, että kukaan nartuista ei ole omaa 
klooniaan jättänyt ja Hasina on ennen kaikkea helppo ja 
mukava saluki, joka vaan nyt ei ole se meidän maasto- tai 
ratajuoksija. Hasina ei kuitenkaan millään tavoin ole neu-
roottisen arka saati pidättyväinen vaan sen perusluonne ja 
rakenne ovat kaikin puolin kohdillaan. Jalon tasaisen itse-
varman luonteen toivoimme tuovan tässä yhdistelmässä toi-
votun lopputuloksen. Pariskunta piti välittömästi toisistaan 
ja muutaman päivän tapailun ja tanssahtelun jälkeen pää-
simme odottamaan D-pentuetta. Hasina synnytti sujuvasti 
9 pentua, joista yksi uros ikävä kyllä jouduttiin lopettamaan 
viiden päivän ikäisenä. Pennut ovat osoittautuneet olevan 
luonteiltaan suurimmilta osin juuri sitä mitä toivoimme. 
Osa jopa vielä enemmän.
E-pentue, s. 3.4.2015, 5+1
Khattaf × Non Serviam Amanita Citrina
Olemme tunteneen Khattafin Suomeen tulosta asti – 
Sanja kävi aikanaan myös handleroimassa tämän rotuunot-
totilaisuudessa. Alunperin olimme käyttämässä Khattafia 
Kimblelle (NS Apage Satanas), mutta muutaman epäonnis-
tuneen yrityksen jälkeen annoimme asian olla. Inan jalos-
tuskäytön suhteen keikuimme juupas-eipäs-linjalla pitkään 

- koirasta riippumattomista syistä - mutta tajusimme katu-
vamme lopun ikämme, ellemme toteuta tätä yhdistelmää. 
Ina on aina ollut suosikkimme. Olisimme todennäköises-
ti pitäneet loppujen lopuksi kaikki kolme A-narttua, ellei 
koteja olisi ollut tiedossa. Vaikka Ina ei koskaan ole ollut 
näyttelytuomareiden suosikki, sen näennäisen vaatimatto-
massa ulkomuodossa on todellista klassista vanhanaikaista 
kauneutta ja voimaa. Juoksukisat eivät ole olleet Inan lempi-
harrastus, mutta radalla se on kuitenkin pinkonut huvikseen 
480m 33 sekunnin pintaan ja on löytänyt vihdoin ajuekokees-
ta oman lajinsa. Inassa on sopivasti Ameenan itsepäisyyttä ja 
Emirin sopeutuvuutta. Khattaf taas on jo perimänsä puoles-
ta ja myös rakenteeltaan oikea, toimiva saluki. Olemme näh-
neet Khattafin vanhemmat vain kuvista, mutta nämä miel-
lyttävät silmäämme suuresti ja toivomme saavamme tässä 
yhdistelmässä terverakenteisia, kestäviä ja miellyttäviä salu-

ylhäällä Ameena A-pentueen kanssa.

vasemmalla A-pentueen vanhemmat Delhas el 
Ghafiri ja Al-Yasamin Ameena.
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keja, joilla on toivottavasti erityisesti isän puolelta perittyä 
joustoa ranteissa ja molempien vanhempien hyvin kuroutu-
neet vatsalinjat sekä vahvat selät. Tässä kohtaa on vielä liian 
varhaista edes sanoa, kuka pennuista on sileä ja kuka hap-
sullinen, mutta varsin vahvaa ja hyvin syövää porukkaa vai-
kuttaisivat olevan.
Toteutuneiden yhdistelmien lisäksi on yritetty muutakin:

Santana Novastar × Achthamar Badii’ah
Tätä yhdistelmää varten anottiin poikkeuslupa Kennelliiton 
jalostustieteelliseltä toimikunnalta, koska uros ei ollut FCI:n 
hyväksymässä rekisterissä. Novan isoäiti oli tuonti Saudi-
Arabiasta, joten Nova itse oli vielä SPDBS:n kirjoissa. Lupa 
saatiin ja siemenet tulivat pakasteena. Pentuja ei kuitenkaan 
koskaan syntynyt.

Vay-Elijah N’agzir × Al-Yasamin Azhara
A-pentueemme puoliveli lennätettiin Suomeen tarkoituk-
senaan juosta yhdet maastot ja astua Ameenan sisko. Kisat 
juostiin, mutta siskoa ei astuttu.

Sharraque Asvinn / Khattaf  
× Non Serviam Apage Satanas
Kimblen mielestä poikien kanssa oli oikein hauska juoksen-
nella, mutta sen kummempia häitä Kimble ei suostunut viet-
tämään, vaikka hengasikin herraseurassa useamman viikon. 
Myöhemmin kävi ilmi, että tämä toimii mieluummin hoi-
totätinä muiden pennuille.

Kaikissa yhdistelmissä olemme ensisijaisesti hakeneet hyvää 
luonnetta ja tältä osin olemme mielestämme onnistuneet pa-
remmin kuin hyvin. Tärkeysjärjestyksessä toisena on ollut 
terveys ja sopusuhtainen rakenne. Kaikkea on saatu suorista 
etuosista vähän liiankin kulmautuneisiin takaosiin, mutta 
pääosin kasvattimme vaikuttavat mukavan kohtuullisilta.

Sairauksiltakaan ei olla vältytty. D-pentueessamme syn-
tyi yksi, uros jolla oli maksashuntti. Tämä operoitiin onnis-
tuneesti, mutta Armas (NS Deus Ex Machina) menehtyi 
myöhemmin vierasesineen aiheuttamaan suolen puhkeami-
seen ja siitä seuranneeseen suolen kuolioon.

Rana (NS Circus Ranivorus) sairastui syksyllä 2014 
suolistotulehdukseen ja myöhemmin oireisto paheni ve-
rihiutaleiden ja punasolujen vähetessä. Hoidosta ja lää-

kityksestä huolimatta Ranan tila ei kohentunut ja iloi-
nen mustiainen jouduttiin nukuttamaan ikuiseen uneen. 
Ruumiinavauksessa selvisi Ranan luuytimen tuhoutuneen 
lähes kokonaan. Syy jäi arvoitukseksi.

Pienempänä harmina mainittakoon Hasinan (NS Anima 
Divina) kolme ylimääräistä ripseä, samanmoiset näyttäisi 
olevan myös tyttärellään, Delias Alepalla. Uskolta (NS 
Credo Quia Absurdum) leikattiin nuorena kasvuhäiriön 
aikaansaama irtopala molemmista olkanivelistä, mutta toi-
puminen oli onneksi täydellinen. Viimeisin ikävä uutinen oli 
Hollannissa asuvat Gimlin (NS Abdelhaziz) ranteet, jois-
sa todettu nivelrikko. Gimlillä on erittäin suorat ja pystyt 
ranteet, joten uskomme että tämä yhdistettynä kovaan rasi-
tukseen ja vuosien ahkeraan kisaamiseen on aiheuttanut ni-
velrikon. Tämäkin on asia, johon pyrimme kiinnittämään 
jatkossa vielä enemmän huomiota.

Miten suunnittelet jalostusyhdistelmät ja 
miten valitset jalostusuroksen ja -nartun?

Intuitiolla, rakkaudella ja sopivalla määrällä järkeä, 
minkä jälkeen katsotaan pitääkö valittu pariskunta toisis-
taan. Se on sitten heidän valintansa, ovatko vai eivät. Osa 
on ja osa ei. Progesteronitestejä emme harrasta, vaan järjes-
tämme tavallisesti kyyhkyläisille vähintään viikon yhteistä 
aikaa. Kasvattaminen on perhesuunnittelua, koska yleensä 
pidämme yhdistelmästä pennun itsekin (ja jossain vaiheessa 
joku mahdollisesti palautuu), joten lopputuleman on oltava 
jotain sellaista, minkä kanssa haluaa elää.

ylhäällä
NS Abdelhaziz.

vasemmalla 
NS Circus Ranivorus 
viimeisenä syksynä.

kauimpana vasemmalla 
NS Deus Ex Machina.
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Alunperin suunnittelimme pitävämme useampaa täysin 
erisukuista linjaa, mutta nyt keskitymme Ameenan jälki-
polviin. Kaikkea ei voi, eikä onneksi tarvitsekaan tehdä itse. 
Ensimmäinen Nox Infinita -pentue syntyi tänä vuonna yh-
distelmästä Sharraque Asvinn × Yuzak Suspiria. Meillä ei 
olisi riittänyt resursseja kahden pentueen hoitamiseen näin 
lyhyellä aikavälillä ja kun Noan omistajat, Hanna Järvinen 
ja Arto Ojanperä, olivat halukkaat ottamaan projektin 
omakseen, sopi se meille paremmin kuin hyvin.

Mikä merkitys on käyttöominaisuuksilla 
nykyään?
Käyttöominaisuuksien säilyttäminen on mielekästä mones-
takin syystä. Alkuperäinen käyttötarkoitus edellyttää toi-
mivaa rakennetta, joka taas on yhteydessä terveyteen ja hy-
vinvointiin. Oikeanlainen metsästysvietti ei myöskään ole 
rasitteena salukin arkielämässä, vaikkakin se asettaa omat 
rajoituksensa irtipidolle ja vaatii omistajaltaan valppautta ja 
motorisia taitoja.

Minkälainen on ihannesalukisi 
ulkomuodoltaan, luonteeltaan ja muilta 
ominaisuuksiltaan?
Terverakenteinen, sulavalinjainen, siro ja voimakas. 
Nykypäivänä salukin on selviydyttävä mitä haastavimmista 
tilanteista ja toimittava sängynlämmittäjän ja sohvanvaltaa-
jan lisäksi henkilökohtaisena terapeuttina ja elämäntapaval-
mentajana. Sen pitää lisäksi huolehtia omistajansa päivittäis-
ta rutiineista ja ylläpitää myös ihmisten sosiaalisia taitoja.

Salukin tulee olla toimintakykyinen, tarkkanäköinen 
ja hyvä lukemaan ja puhumaan sekä ihmistä että koiraa. 
Hermorakenteen tulee olla kunnossa, jotta saluki kykenee 
olemaan omistajansa tukena elämän käänteissä. Itsevarma ja 
riittävän kovapäinen, toisaalta herkkä ja rakastava sekä posi-
tiivinen ja kannustava. Flegmaattinen ja apaattinen, epäso-
siaalinen saluki ei ole toimiva. Arvostamme hyvin korkealle 
sitä, että saluki toimii laumassa ja tarvittaessa myös muissa, 
kuin omassaan.

Nimeä paras toisen kasvattama saluki!
Niin paljon kuin olemmekin ihailleet vanhoista kuvista sel-
laisia koiria kuin Seafleet Kismet, Burydown Qabillah ja 
Jazirat Bahiyya, emme koe voivamme nimetä suosikiksem-
me koiraa, jota emme ole tavanneet/tunteneet.

Periaatteellisista syistä haluamme mainita Al-Yasamin 
Ameenan. Sen virheet ovat ilmeisiä ja näkyvät mahdollisesti 
kuuhun asti, mutta se on mitä ihastuttavin elämänkumppa-
ni ja aito saluki. Ennen kaikkea se on enemmän kuin mitä 
päältä päin katsoen uskoisi. Ilman Ameenaa emme olisi tässä.

Mitä haluaisit parantaa omissa 
kasvateissasi?
Yleistä elinvoimaa ja terveyttä, sitä ei ole koskaan liikaa. 
Myös alaleuan leveyteen ja kulmahampaiden asentoon 
kannattaa kiinnittää huomiota. Pyrimme säilyttämään ne 
ominaisuudet, joita kasvateissamme arvostamme, ja paran-
tamaan sekä ranteiden joustavuutta että ylipäätään funktio-
naalista rakennetta.

Kuka kasvateistasi on lähimpänä 
ihannesalukiasi?
Heidi: Non Serviam Domina Animarum. Kauneus, kestä-
vyys, ketteryys ja luonne.
Sanja: Non Serviam Apage Satanas. Kohtuullisuus, voima, 
nopeus ja luonne.

Mitä mieltä olet linja- tai ulkosiitoksesta?
Minkä tahansa rodun säilyttäminen elinvoimaisena vaatii 
toistuvaa ulkosiitosta. Yhdenmukainen tyyppi on huono ta-
voite pentueelle, mikäli sillä perustellaan linjasiitoksen käyt-
tö. Tärkeintä tulisi olla hyvä luonne ja terveys. Jokainen 
pentue on riski, oli yhdistelmän sukusiitosprosentti mitä ta-
hansa. Silti kannatamme ensisijaisesti ulkosiitosta, vaikkei 
se mikään autuaaksi tekevä asia olekaan.

NS Amanita Citrina, 
NS Anima Divina, 

Al-Yasamin Ameena 
ja NS Apage 

Satanas. Taustalla 
Eläintarhanlahti.
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Millaisena näet rodun terveydentilan?
Rotumääritelmä ei ole koskaan edellyttänyt salukilta mitään 
epäterveitä piirteitä, eikä se myöskään ole sanottavammin 
rajoittanut värejä tai kuviointeja, joten sen puolesta kasvat-
tajilla on ollut vapaus valita jalostusyksilönsä varsin laajasta 
joukosta. Sairauksia ilmenee, kuten kaikissa roduissa, ja nii-
hin kuuluu suhtautua asiaankuuluvalla vakavuudella.

Jokainen sairaus ei sulje kokonaista pentuetta jalostuk-
sesta, mutta silmien ummistamisella ei varmasti pääse aina-
kaan eteenpäin. On oltava rehellinen ennen kaikkea itselleen. 
Kyse on kuitenkin ihmisen tahdosta syntyneiden ja elävien 
olentojen elämästä ja hyvinvoinnista.

Mitkä sinun mielestäsi olisivat keinot rodun 
terveydentilan parantamiseen? Minkälaisiin 
terveysongelmiin olet itse törmännyt?

Avoimuus, realistisuus ja rehellisyys. Terveystiedot ja kuo-
linsyyt tulisi jakaa yhtä luontevasti kuin on tapana jakaa 
uutiset näyttelymenestyksestä. Tämä tietenkin vaatii työtä, 
muttei loppujen lopuksi sen enempää kuin tittelirivien kir-
jaaminen. Itselläni tämä tosin johtaa turhan usein siihen, 
että saan kirjoitettua blogiin pelkät suru-uutiset ja muut 
vastoinkäymiset.

Oletko kasvattanut sellaisia salukeja kuin 
olet toivonut?
Parempia kuin olisin osannut odottaa.

Mitä mieltä olet suomalaisten salukien 
tasosta aikaisempaan salukikantaan 
verrattuna?
Joskus kun aloitin rodussa, taisi olla vielä tapana puhua jo-
tain rodun säilyttämisestä. En ole koskaan ihan oivaltanut, 
minkä aikakauden salukeihin tällä viitataan, koska sangen 
vähän näkee sellaisia koiria, kuin 1900-luvun alun kuvissa 
esiintyy.

Mihin toivoisit tuomarien kiinnittävän 
huomiota?
Muun muassa siihen, mitä rotua he ovat arvostelemassa. On 
syytä tuntea rodun historia ja alkuperä sekä ymmärtää, min-
kälaisia liikkeitä todella haetaan ja miksi niiden tulisi sel-
laiset olla. Olisi myös piristävää, jos useampi tuomari pyy-
täisi esittäjältä, ettei tämä koskisi koiraan sen seistessä. En 
ymmärrä miksi luonnostaan kauniin rodun edustajaa täytyy 
näyttelykehässä venyttää ja riiputtaa kuin mitäkin ruhoa. Se 
ei ole kunnioittavaa, eikä se anna salukin persoonalle tilaa.

Mitä salukiharrastus on antanut sinulle?
Kaiken. •

yllä NS Chameleon Halo, NS Cthulhu Mythos, NS Anung Un Rama, 
NS Credo Quia Absurdum.

vasemmalla Non Serviam D-pentue.

alla Kuuden viikon ikäinen NS Apage Satanas.
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C.I.B
FI EE LV MVA EE JMVA EEJV-11 EEV-13

Aziz Halil
(Khalils Setareh x Aziz Shalil)
s. 17.3.2010
om. Virpi Mäkelä & Juha Sundell

CACIB:
15.4.2012 Vaasa, Jarmo Vuorinen
2.6.2013 Tallinna, Markku Kipinä
9.6.2013 Riika, Rui Oliveira
9.11.2014 Tartto, Benjamin Sanchez Garcia ES

C.I.B
FI LV EE MVA BALTJV-13 JV-12

Elamir Classic Souvenir
(Anjal Sahara Habib x  Anjal Sahara Halima)
s. 26.10.2011
om. Satu Kuukka

CACIB:
15.6.2013 Kotka, Harri Lehkonen
28.7.2013 Helsinki, Laurent Heinesche
26.10.2013 Lahti, Gerard Jipping
10.11.2013 Riika, Benny Blid von Shedvin
3.5.2014 Tampere, Rainer Vuorinen
11.5.2014 Hamina, Sofie Lönn
5.6.2014 Pärnu, Mstislav Polivanov

C.I.B
FI LV EE MVA BALTV-13 JV-12 FIJV-12

Soheil Nour Aimee
(Tazillah Latif Farrukh × Yashars Cekeriya Nour)
s.2.2.2012
om. Satu Kuukka

CACIB:
15.6.2013 Kotka, Harri Lehkonen
28.7.2013 Helsinki, Laurent Heinesche
10.11.2013 Riika, Benny Blid von Shedvin
6.6.2014 Pärnu, Rita Kadike-Skadina

Ti
ia

 P
es

on
en

FI MVA

Aziz Mohsen
(Aziz Filsufh × Aziz Xanom)
s. 26.8.2012
om. Hannele Laine

SERT:
25.10.2014 Seinäjoki, Ingrid Hectors
12.7.2014 Oulu, Birgitta Svarstad
18.5.2014 Joensuu, Tuula Savolainen
17.5.2014 Joensuu, Anette Edlander

Pa
si

 S
oi

ni
ne

n

uusia valioita

Ti
ia

 P
es

on
en

uusia valioita

FI MVA

Dabka’s Maddizon
(Badavie Konquestador × Dabka’s Izzie)
synt. 5.6.2011
om. Tuula & Ari Rahkonen

SERT:
15.7.2012 Oulu, Robert Blumer
1.9.2012 Liminka, Anne Klaas
3.8.2014 Kuopio, Paula Heikkinen-Lehkonen

FI MVA
V-13 

Elamir Bela Dharma
(Khivá s Hot Stuff × Anjal Sahara Halima)
s. 22.6.2010
om. Meri & Matti Laine ja Elina Salmi 

SERT:
2.3.2013 Kaarina, Ingela Kyrklund
15.12.2013 Helsinki, Sally Stasytis
7.12.2014 Helsinki, Åge Gjetnes

FI MVA
Hki JW-11

Kirman Dominius
(Aziz Varedat × Kirman Vidya)
s. 26.8.2010
om. Jaana Moisander

SERT:
4.5.2014 Tampere, Rainer Vuorinen
29.6.2014 Nakkila, Unto Timonen
6.12.2014 Helsinki, Juan Naveda Carrero

FI KVA-r
DVR -13

Tâdj Mahâl Jalakalila
(Camrosh Sharaf-al-Bait × Tâdj Mahâl Emunainaya)
s. 18.04.2010
om. Päivi & Janne Lehtikangas

SERTK:
2.9.2012 Hyvinkää
21.8.2013 Helsinki
5.7.2014 Helsinki
20.7.2014 Hyvinkää
7.9.2014 Tampere

Tiia Pesonen
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Elettiin vuotta 2012. Olin kyllä laittanut merkille 
Israelissa syntyvän mielenkiintoisen pentueen, mutta 
en sen suuremmin haaveillut ottavani pentua sieltä. 

Harkitsin vieläkin jättäväni omasta pentueestani kotiin nar-
tun kasvamaan ja toisaalta olin myös juuri tuonut nartun 
Ranskasta.

Seuratessani pentueen kasvua ihastuin ensimmäisenä 
kahteen pienimpään narttuun. En saanut pentuetta mieles-
täni, joten kirjoittelin kasvattajalle Michaella Okonille 
kysyäkseni hieman enemmän pentueesta. Harkitsin varaus-
ta vakavasti kahteenkin kertaan, mutta pian kaikki pennut 
oli varattu ja huokaisin vähän kuin helpotuksesta ettei enää 
tarvinnut veivata ajatuksia edestakaisin.

Aikaa kului ja löysin mitä mahtavimman sijoituskodin 
omille kasvattitytöille. Jonkin aikaa tämän jälkeen pentu-
eesta vapautui yllättäen partityttö. Aloin taas selata kuvia 
ja videoita pentueesta vähän ihmetellenkin miten en ollut 
kiinnittänyt sen enempää huomiota tuohon kauniiseen 
pilkkunenään. Alkoi uusi pohdinta: voisiko tuo Shemesh-
nimeä totteleva kaunotar muuttaa tänne iloksemme. Nimi 
Shemesh tuntui hieman hankalalta näin suomalaiseen suu-
hun. Tyttöä oli kuitenkin kutsuttu myös lempinimellä 
Sumsum, joka tuntui heti sopivalta!

Koska en ole juuri reissannut, lähti ystäväni Marianna 
hakemaan Sumsumia Israelista. Kaikki sujui hyvin, kunnes 
sain viestin: ”Myöhästyttiin jatkolennolta”. Kone oli saa-
punut sen verran myöhässä Riikaan, että jatkolento ehti jo 
mennä. Onneksi toinen lento järjestyi hyvinkin nopeasti ja 

vieläpä suoraan Turun lentokentälle. Huh helpotus! 21.5.2013 
puolenyön aikaan Turun hiljaisella lentoasemalla sain en-
simmäisen kerran tavata oman pilkkunenäni.

Sumsum oli alkuun ujohko. Se oli elänyt kaikkien sisa-
rustensa kanssa kotona elämänsä ensimmäiset 7–8 kuukaut-
ta sillä ne, jotka eivät sisarusparvesta jääneet kasvattajalle, 
lähtivät ulkomaille. Vientiä oli odotettava seitsemän kuu-
kauden ikään asti. Hiljalleen Sumsum kuitenkin reipastui. 
Se kulki lauman mukana ja yleensä uteliaisuus vei voiton 
uusien asioiden suhteen. Edelleenkin se on toisinaan epä-
varma, mutta ei millään tavalla ongelmallinen. Sumsum 
on huumorintajuinen ilopilleri. Se on aina hyväntuulinen, 
ystävällinen ja iloinen. Oma Snuugelini, jonka läsnäolles-
sa ei voi kuin hymyillä. Oma klovnipelleni, Snubbeldubbel 
Döbbeldabbel. Kotoisasti Snuu, Snöögel, Sumppis pumppis, 
Sumpparipumppari tai Pumppernikkeli.

Arki Sumsumin kanssa on mutkatonta. Jos lehtien ja soh-
van nojien repimistä ei lasketa, niin harvassa on ne kerrat, 
kun olisi tarvinnut tyttöä komentaa. Ja viimeaikoina vii-
meisetkin askarteluvimmat on laantuneet. Toiveissa on, että 
Sumsum saa jälkikasvua ja periyttää pennuilleenkin riemui-
san luonteensa.

Suurimmat kiitokset Mariannalle, joka toi rakkaan 
Sumsumini turvallisesti kotiin, kasvattajalle Michaelalle, 
joka luotti Sumsumin hoiviini ja suuret kiitokset myös ystä-
välleni Sirpalle, joka oli osaltaan vaikuttamassa tämän unel-
man toteutumisessa! •

20 kiloa Israelista 
Ha’Shamaim Hem Ha’Gvul Ruah Midbar

tuontiesittely

Ben-Hoor Silver
Ruah Midbar

Iqaab M’El
Aasam

Razalla
Bilwadi

El Riyah
Rami Suhayla

Rasho
von Iransamin

Mamnouna’s
Mishmish

Ha’Shamaim Hem Ha’Gvul Ruah Midbar

Synt. 24.9.2012
Kasvattaja: Michaella Okon, Israel
Omistaja: Tuuli Soukka

Teksti Tuuli Soukka

Sanna Sarenko
1. Kuka olet ja keitä kuuluu laumaasi?
Olen Sanna Sarenko ja laumaani kuuluu aviomiehe-
ni Tommi, kolme lastamme ja kaksi salukiamme: Leitsu 
(Vapours Layth) sekä Liina (Kurkiauran Hulvaton Henki).

2. Miten päädyit salukiin?
Koiria olen harrastanut nyt lähes viisitoista vuotta. 
Ensimmäinen koirani oli afgaaninvinttikoira Costi (Mirrot 
Costello). Aivan ihanaluonteinen ja mukava koira.

Costi oli minulla jo ennen lapsia ja olin ajatellut, että kun 
lapset hieman kasvavat ja minulla olisi enemmän aikaa koi-
rille, ottaisin toisen koiran. Ajattelin, että vinttikoirista en 
halua luopua missään nimessä niiden kauneuden ja ihastut-
tavan-vihastuttavan luonteen vuoksi. Vuodesta toiseen ja 
lenkki lenkin jälkeen afgaanin turkkia huoltaessani ja tas-
suja pestessäni helppoturkkisempi vinttikoira alkoi tuntu-
maan päässäni hyvältä ajatukselta. 

Olin jo useamman vuoden ajan lukenut salukeista ja käy-
nyt säännöllisen epäsäännöllisesti yhdistyksen nettisivuil-
la sekä salukikasvattajien sivuilla. Vuonna 2009 muutim-
me uuteen taloon ja silloin ajattelin, että toinen koira voisi 
olla mahdollinen. Aloin yhä tiiviimmin käydä salukisivuilla. 
Vuoden 2010 maaliskuussa oli aika luopua kultaisesta afgaa-
nistamme. Silloin tuntui, että en haluakaan enää ikinä mi-
tään koiraa. Puolen vuoden kuluttua kuitenkin huomasin 
jälleen vierailevani hyvinkin ahkeraan Salukikerhon sivuilla 
sekä katsomassa eri kasvattajien pentusuunnitelmia ja vielä 
vapaana olevia pentuja.

Tammikuussa 2011 katsoin jälleen Salukikerhon sivuilta 
suunnitteilla olevia pentueita ja sitä kautta sitten otin yhteyt-
tä Heidi Åhmaniin. Siitä se sitten lähti, unelman toteutta-
minen omasta salukipojasta. Kesäkuussa 2011 Leitsu muutti 
meille.

3. Mitä harrastat salukiesi kanssa? 
Leitsun kanssa meillä on ollut jonkin verran vastoinkäymi-
siä matkan varrella, mutta jokunen maastokisa Leitsunkin 
kanssa on käyty lävitse. Nyt Leitsu on lähinnä kotikoira-
na, treenaa kyllä muiden salukikaveriensa mukana vapaa-
na metsässä sekä hiekkakuopilla ja kesäisin käydään Vätissä 
rata treeneissä, mutta mitään ”totisempaa” harrastusta ei 
Leitsun kanssa tällä hetkellä ole.

Liina ei ikänsä puolesta vielä ole kisaamaan päässyt, 
mutta ensi kaudella, kun ikää on tarpeeksi, on tarkoitus tyt-
töä maastokisoihin jonkin verran viedä. Ratatreenit Vätissä 
tietysti kutsuvat myös. Liinan kanssa olemme käyneet myös 
näyttelyssä ja tarkoitus on tuota näyttelypuoltakin jatkaa, 
vaikka itseäni kiinnostaa juoksupuoli enemmän.

4. Mikä salukissa ihastuttaa/vihastuttaa?
Salukissa ihastuttaa niiden luonne sekä niiden kauneus ja 
nopeus. Mikään ei ole niin silmiä hivelevää kuin vapaudesta 
täysin rinnoin nauttiva saluki täydessä vauhdissa. Salukeissa 
ihastuttaa myös niiden rakkaus omaa perhettä kohtaan ja on 
ihanaa, kun ne ovat aina samassa tilassa kuin missä muukin 
perhe on.

Salukissa ajoittain vihastuttaa niiden olematon miellyttä-
misen halu. Joskus, edes joskus olisi kiva kun ne pyynnöstä 
tekisivät jotain tai tulisivat pyynnöstä heti luokse. Toisaalta 
myös tuo omapäisyys tekee niistä aivan valloittavia.

5. Millainen on ihannesalukisi? 
Hyvän luonteen omaava, avoin, iloinen ja tulee hyvin toi-
meen niin koirakavereiden kuin ihmiskavereidenkin kanssa.

6. Mikä on kohokohta salukiurallasi? 
Varmasti Leitsun ensimmäinen maastokisa. En ollut ikinä 
ennen ollut edes juoksukisoissa mukana, joten koko asia jän-
nitti itseäni hyvin paljon. 

Kohokohdaksi voi kyllä mainita myös täällä Halikossa elo-
kuussa 2011 järjestetty Match Show, jossa tapasin ensimmäis-
tä kertaa nyt hyvin läheiseksi tulleet Heidi ja Jari Sailolan, 
jotka innostivat minut vielä suuremmin mukaan tähän tou-
huun. Paljon olen heiltä neuvoja kysellyt ja aina he ovat val-
miit avoimesti ja rehellisesti kertomaan omia neuvojaan.

7. Tulevaisuutesi salukien parissa. 
Toivon saavani jatkaa tätä harrastusta ihanien, terveiden ja 
onnellisten koirien kanssa. 

8. Terveisesi salukiväelle:
Ollaan iloisia ja tuetaan toisiamme, meillä on yksi ihana, iso 
yhteinen asia, saluki.

Hyvää kevättä ja kesää kaikille! •

meidän remmi toimittanut jarna ylönen
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Israelissa syntyvän mielenkiintoisen pentueen, mutta 
en sen suuremmin haaveillut ottavani pentua sieltä. 

Harkitsin vieläkin jättäväni omasta pentueestani kotiin nar-
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ystävällinen ja iloinen. Oma Snuugelini, jonka läsnäolles-
sa ei voi kuin hymyillä. Oma klovnipelleni, Snubbeldubbel 
Döbbeldabbel. Kotoisasti Snuu, Snöögel, Sumppis pumppis, 
Sumpparipumppari tai Pumppernikkeli.

Arki Sumsumin kanssa on mutkatonta. Jos lehtien ja soh-
van nojien repimistä ei lasketa, niin harvassa on ne kerrat, 
kun olisi tarvinnut tyttöä komentaa. Ja viimeaikoina vii-
meisetkin askarteluvimmat on laantuneet. Toiveissa on, että 
Sumsum saa jälkikasvua ja periyttää pennuilleenkin riemui-
san luonteensa.

Suurimmat kiitokset Mariannalle, joka toi rakkaan 
Sumsumini turvallisesti kotiin, kasvattajalle Michaelalle, 
joka luotti Sumsumin hoiviini ja suuret kiitokset myös ystä-
välleni Sirpalle, joka oli osaltaan vaikuttamassa tämän unel-
man toteutumisessa! •

20 kiloa Israelista 
Ha’Shamaim Hem Ha’Gvul Ruah Midbar

tuontiesittely

Ben-Hoor Silver
Ruah Midbar

Iqaab M’El
Aasam

Razalla
Bilwadi

El Riyah
Rami Suhayla

Rasho
von Iransamin

Mamnouna’s
Mishmish

Ha’Shamaim Hem Ha’Gvul Ruah Midbar

Synt. 24.9.2012
Kasvattaja: Michaella Okon, Israel
Omistaja: Tuuli Soukka

Teksti Tuuli Soukka

Sanna Sarenko
1. Kuka olet ja keitä kuuluu laumaasi?
Olen Sanna Sarenko ja laumaani kuuluu aviomiehe-
ni Tommi, kolme lastamme ja kaksi salukiamme: Leitsu 
(Vapours Layth) sekä Liina (Kurkiauran Hulvaton Henki).

2. Miten päädyit salukiin?
Koiria olen harrastanut nyt lähes viisitoista vuotta. 
Ensimmäinen koirani oli afgaaninvinttikoira Costi (Mirrot 
Costello). Aivan ihanaluonteinen ja mukava koira.

Costi oli minulla jo ennen lapsia ja olin ajatellut, että kun 
lapset hieman kasvavat ja minulla olisi enemmän aikaa koi-
rille, ottaisin toisen koiran. Ajattelin, että vinttikoirista en 
halua luopua missään nimessä niiden kauneuden ja ihastut-
tavan-vihastuttavan luonteen vuoksi. Vuodesta toiseen ja 
lenkki lenkin jälkeen afgaanin turkkia huoltaessani ja tas-
suja pestessäni helppoturkkisempi vinttikoira alkoi tuntu-
maan päässäni hyvältä ajatukselta. 

Olin jo useamman vuoden ajan lukenut salukeista ja käy-
nyt säännöllisen epäsäännöllisesti yhdistyksen nettisivuil-
la sekä salukikasvattajien sivuilla. Vuonna 2009 muutim-
me uuteen taloon ja silloin ajattelin, että toinen koira voisi 
olla mahdollinen. Aloin yhä tiiviimmin käydä salukisivuilla. 
Vuoden 2010 maaliskuussa oli aika luopua kultaisesta afgaa-
nistamme. Silloin tuntui, että en haluakaan enää ikinä mi-
tään koiraa. Puolen vuoden kuluttua kuitenkin huomasin 
jälleen vierailevani hyvinkin ahkeraan Salukikerhon sivuilla 
sekä katsomassa eri kasvattajien pentusuunnitelmia ja vielä 
vapaana olevia pentuja.

Tammikuussa 2011 katsoin jälleen Salukikerhon sivuilta 
suunnitteilla olevia pentueita ja sitä kautta sitten otin yhteyt-
tä Heidi Åhmaniin. Siitä se sitten lähti, unelman toteutta-
minen omasta salukipojasta. Kesäkuussa 2011 Leitsu muutti 
meille.

3. Mitä harrastat salukiesi kanssa? 
Leitsun kanssa meillä on ollut jonkin verran vastoinkäymi-
siä matkan varrella, mutta jokunen maastokisa Leitsunkin 
kanssa on käyty lävitse. Nyt Leitsu on lähinnä kotikoira-
na, treenaa kyllä muiden salukikaveriensa mukana vapaa-
na metsässä sekä hiekkakuopilla ja kesäisin käydään Vätissä 
rata treeneissä, mutta mitään ”totisempaa” harrastusta ei 
Leitsun kanssa tällä hetkellä ole.

Liina ei ikänsä puolesta vielä ole kisaamaan päässyt, 
mutta ensi kaudella, kun ikää on tarpeeksi, on tarkoitus tyt-
töä maastokisoihin jonkin verran viedä. Ratatreenit Vätissä 
tietysti kutsuvat myös. Liinan kanssa olemme käyneet myös 
näyttelyssä ja tarkoitus on tuota näyttelypuoltakin jatkaa, 
vaikka itseäni kiinnostaa juoksupuoli enemmän.

4. Mikä salukissa ihastuttaa/vihastuttaa?
Salukissa ihastuttaa niiden luonne sekä niiden kauneus ja 
nopeus. Mikään ei ole niin silmiä hivelevää kuin vapaudesta 
täysin rinnoin nauttiva saluki täydessä vauhdissa. Salukeissa 
ihastuttaa myös niiden rakkaus omaa perhettä kohtaan ja on 
ihanaa, kun ne ovat aina samassa tilassa kuin missä muukin 
perhe on.

Salukissa ajoittain vihastuttaa niiden olematon miellyttä-
misen halu. Joskus, edes joskus olisi kiva kun ne pyynnöstä 
tekisivät jotain tai tulisivat pyynnöstä heti luokse. Toisaalta 
myös tuo omapäisyys tekee niistä aivan valloittavia.

5. Millainen on ihannesalukisi? 
Hyvän luonteen omaava, avoin, iloinen ja tulee hyvin toi-
meen niin koirakavereiden kuin ihmiskavereidenkin kanssa.

6. Mikä on kohokohta salukiurallasi? 
Varmasti Leitsun ensimmäinen maastokisa. En ollut ikinä 
ennen ollut edes juoksukisoissa mukana, joten koko asia jän-
nitti itseäni hyvin paljon. 

Kohokohdaksi voi kyllä mainita myös täällä Halikossa elo-
kuussa 2011 järjestetty Match Show, jossa tapasin ensimmäis-
tä kertaa nyt hyvin läheiseksi tulleet Heidi ja Jari Sailolan, 
jotka innostivat minut vielä suuremmin mukaan tähän tou-
huun. Paljon olen heiltä neuvoja kysellyt ja aina he ovat val-
miit avoimesti ja rehellisesti kertomaan omia neuvojaan.

7. Tulevaisuutesi salukien parissa. 
Toivon saavani jatkaa tätä harrastusta ihanien, terveiden ja 
onnellisten koirien kanssa. 

8. Terveisesi salukiväelle:
Ollaan iloisia ja tuetaan toisiamme, meillä on yksi ihana, iso 
yhteinen asia, saluki.

Hyvää kevättä ja kesää kaikille! •

meidän remmi toimittanut jarna ylönen
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Ensimmäinen salukini tuli minulle vuonna 1995, kultai-
nen tyttö Kirman Jameela, Meela sai kaverikseen ilo-
pilleri Hildan, Kirman Mazahian 1997 ja v. 2001 tyt-

töjen seuraksi muutti herrasmies Salomo, Tazillah Qahir 
Sanam.

Meela ja Hilda saivat elää pitkän elämän (lähes 15 v ja 
lähes 14 v). Salomo sai myöhemmin lisää tyttöseuraa sloughi 
Tibnistä (Tibniy Schuru-esch-Schams, nyt 7,5 v) ja eng-
lanninvinttikoira Alisasta (Estet Classic Dreamlike, nyt 
5v). Ajatuksissa oli, että joskus voisi vielä tulla uusi salukikin, 
mutta vielä ei ollut sen aika.

Alisa sai vuonna 2013 pennut, ja ”tiikerityttö” Nevena 
(Estet Classic Northern Nevena, 1,5 v) asuu äidin kans-
sa kotona. Salomo oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen pääsiäise-
nä 2014. Kolme vinttikoiraa...eikä yhtään salukia. Kyllä se 
vielä joskus tulee...

Internetin ihmeellisen maailman kautta löysin toisel-
ta puolen maapalloa ”pikku-orkidean” (Phalaenopsis), jota 
aloin kutsua Avillaksi. Koiraihmiselle mikään ei ole mah-
dotonta, kun on pennunottamisesta kyse. Niinpä syyskuun 
alussa 2014 sain tuoda tämän pikkuneidin Suomeen. Oli 
hienoa saada tavata myös Avillan molemmat vanhemmat, 
itsevarma ja rauhallinen isä sekä vilkas ja avoin äiti.

Kotona tytöt ottivat pennun todella hyvin vastaan, ja kun 
Avilla hieman kasvoi kokoeroa kiinni, niin Nevenakin sai 
siitä leikkikaverin. Rakkaalla lapsella on aina monta lem-
pinimeä, Avillakin on ollut välillä Villanen, Pörrö, Aktiivi-
Avilla, A.Villanen... Sillä oli paljon pentuvillaa.

Tätä kirjoittaessa Avilla on pian 9 kk ja siitä alkaa ”kuo-
riutua” salukin näköinen koira. Se on hyvin vilkas ja ehti-
väinen ja tuntuu, että on todella hyvä ettei se ole ainut koira, 
vaan sillä on leikki- ja juoksuseuraa omasta takaakin niin saa 
purettua loputonta energiaansa. Tyttölauma on nyt täynnä.

Mukavaa ja lämmintä kevättä salukiväelle! •

Pikku orkidea 
Heart & Soul JP Phalaenopsis

tuontiesittely

BISS JKC CH
Quanmarra
Jondalar

Ahmadi
Hiwayman

Ahmadi
Endless Luv

Ahmadi
The Lady
Is A Vamp

Baklava’s
Rafi Rasil
of Khiva

Ahmadi
Luv Bite

Heart & Soul JP Phalaenopsis

Synt. 16.6.2014
Kasvattaja: Hirohiko Shimizu, Japani
Omistaja: Sari Niemi

Teksti Sari Niemi

Sarin ja Mariannen pennunhakumatkasta Japaniin voit lukea sivulta 48.

”Sitten Niilo tuli!” Tällaiseen iloiseen hihkaisuun 
päättyivät viime vuoden kevätpuolella keskustelum-
me tuolloin 2,5-vuotiaan poikani kanssa. Noiden 

keskustelujen aihe taas alkoi aina surullisemmista mer-
keistä, koska Aaro muisteli (ihan 
niinkuin äitinsäkin) hyvin usein 
äkillisesti menehtynyttä nuorta 

”Seela”-narttuamme.
Toden totta Niilo kyllä toikin 

mukanaan aimoannoksen iloa, salu-
kihellyyttä ja märkiä pusuja joulu-
kuussa 2013. Tuolloin minulla olikin 
hyvin erilainen messariviikonloppu. 
Sitkeästi olen tainnut kehien lai-
doilla olla viimeiset parikymmentä 
vuotta, mutta nyt tuli nähtyä mes-
sarista oikeastaan vain parkkipaik-
ka. Siellä sitten sain pienen grizzlen pojan ensimmäistä ker-
taa syliini. Kasvattajat Nicklas ja Ingunn kehuivat kilpaa, 
miten hienosti Niilo oli matkasta suoriutunut.

Niilon suvusta löytyy useita salukeja (niin pohjoismai-
sia, kuin kauempaakin olevia), joita olen kovasti ihaillut. 
Luonteiden ja terveystaustojen selvittelyt kuuluvat toki aina 
oleellisena osana näihin tuontikuvioihin. Tällä kertaa minun 
piti tarkastella luonteeseen liittyviä asioita aivan uudesta nä-

kökulmasta. Pentu tulee kasvamaan rinta rinnan leikki-ikäi-
sen, vilkkaan ja joskus turhankin kekseliään pojan kanssa. 
Aikaisemminhan olen ottanut salukin ihan vain itselleni.

Joka tapauksessa tässä suhteessa täytyy todeta, että Niilo 
on ollut täysi napakymppi mei-
dän perheeseen. Parivaljakko 
Niilo ja Aaro saavat tosin asioita 
tapahtumaan välillä siihen mal-
liin toinen toistaan tukien, jotta 
meinaa unohtua se, että toisella 

”lapsella” on kuitenkin neljä jal-
kaa kahden sijasta.

Niilo on jo aloittanut lupaa-
vasti näyttelykehissä ja kovasti 
toivon, että ensi kesänä löytyisi 
aikaa myös käydä ainakin har-
joituksissa kokeilemassa, mitä 

mieltä Niilo on vieheestä. Kehiä silmälläpitäen vielä koi-
tetaan harjoitella ja muistella sitä, että ”maltti on valttia”, 
mutta meneväinen on nuoren miehen mieli. Toisaalta luuli-
sin, että Niilon energialla varustettu saluki jaksaa säilyttää 
sitä esiintymisen iloa hamaan veteraani-ikään saakka.

Kesän vilkasta tapahtumakautta siis odotellessa terveiset 
lähetellään niin vanhoille kuin uusillekin salukikavereille! •

Pentu koko perheelle 
Qirmizi Paganini

tuontiesittely

C.I.B
Anjal Sahara
Habib

El Hamrah
Rammah-Sahir

Anjal Sahara
Iman

C.I.B
Qirmizi Magnolia

Feisal’s
Fadil Fariq
Ibn Salar

Qirmizi
Global Temptress

Qirmizi Paganini

Synt. 29.9.2013
Kasvattaja: Nicklas Eriksson & Ingunn 
Solberg Eriksson, Ruotsi
Omistaja: Susanna Mäkelä

Teksti Susanna Mäkelä

” Niilo ja Aaro saa-
vat asioita tapahtu-
maan siihen maliin, 

jotta meinaa unohtua 
se, että toisella ’lapsel-
la’ on kuitenkin neljä 
jalkaa kahden sijasta.
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lähes 14 v). Salomo sai myöhemmin lisää tyttöseuraa sloughi 
Tibnistä (Tibniy Schuru-esch-Schams, nyt 7,5 v) ja eng-
lanninvinttikoira Alisasta (Estet Classic Dreamlike, nyt 
5v). Ajatuksissa oli, että joskus voisi vielä tulla uusi salukikin, 
mutta vielä ei ollut sen aika.

Alisa sai vuonna 2013 pennut, ja ”tiikerityttö” Nevena 
(Estet Classic Northern Nevena, 1,5 v) asuu äidin kans-
sa kotona. Salomo oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen pääsiäise-
nä 2014. Kolme vinttikoiraa...eikä yhtään salukia. Kyllä se 
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aloin kutsua Avillaksi. Koiraihmiselle mikään ei ole mah-
dotonta, kun on pennunottamisesta kyse. Niinpä syyskuun 
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hienoa saada tavata myös Avillan molemmat vanhemmat, 
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Kotona tytöt ottivat pennun todella hyvin vastaan, ja kun 
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siitä leikkikaverin. Rakkaalla lapsella on aina monta lem-
pinimeä, Avillakin on ollut välillä Villanen, Pörrö, Aktiivi-
Avilla, A.Villanen... Sillä oli paljon pentuvillaa.

Tätä kirjoittaessa Avilla on pian 9 kk ja siitä alkaa ”kuo-
riutua” salukin näköinen koira. Se on hyvin vilkas ja ehti-
väinen ja tuntuu, että on todella hyvä ettei se ole ainut koira, 
vaan sillä on leikki- ja juoksuseuraa omasta takaakin niin saa 
purettua loputonta energiaansa. Tyttölauma on nyt täynnä.
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”Sitten Niilo tuli!” Tällaiseen iloiseen hihkaisuun 
päättyivät viime vuoden kevätpuolella keskustelum-
me tuolloin 2,5-vuotiaan poikani kanssa. Noiden 

keskustelujen aihe taas alkoi aina surullisemmista mer-
keistä, koska Aaro muisteli (ihan 
niinkuin äitinsäkin) hyvin usein 
äkillisesti menehtynyttä nuorta 
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Toden totta Niilo kyllä toikin 
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kuussa 2013. Tuolloin minulla olikin 
hyvin erilainen messariviikonloppu. 
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doilla olla viimeiset parikymmentä 
vuotta, mutta nyt tuli nähtyä mes-
sarista oikeastaan vain parkkipaik-
ka. Siellä sitten sain pienen grizzlen pojan ensimmäistä ker-
taa syliini. Kasvattajat Nicklas ja Ingunn kehuivat kilpaa, 
miten hienosti Niilo oli matkasta suoriutunut.

Niilon suvusta löytyy useita salukeja (niin pohjoismai-
sia, kuin kauempaakin olevia), joita olen kovasti ihaillut. 
Luonteiden ja terveystaustojen selvittelyt kuuluvat toki aina 
oleellisena osana näihin tuontikuvioihin. Tällä kertaa minun 
piti tarkastella luonteeseen liittyviä asioita aivan uudesta nä-

kökulmasta. Pentu tulee kasvamaan rinta rinnan leikki-ikäi-
sen, vilkkaan ja joskus turhankin kekseliään pojan kanssa. 
Aikaisemminhan olen ottanut salukin ihan vain itselleni.

Joka tapauksessa tässä suhteessa täytyy todeta, että Niilo 
on ollut täysi napakymppi mei-
dän perheeseen. Parivaljakko 
Niilo ja Aaro saavat tosin asioita 
tapahtumaan välillä siihen mal-
liin toinen toistaan tukien, jotta 
meinaa unohtua se, että toisella 

”lapsella” on kuitenkin neljä jal-
kaa kahden sijasta.

Niilo on jo aloittanut lupaa-
vasti näyttelykehissä ja kovasti 
toivon, että ensi kesänä löytyisi 
aikaa myös käydä ainakin har-
joituksissa kokeilemassa, mitä 

mieltä Niilo on vieheestä. Kehiä silmälläpitäen vielä koi-
tetaan harjoitella ja muistella sitä, että ”maltti on valttia”, 
mutta meneväinen on nuoren miehen mieli. Toisaalta luuli-
sin, että Niilon energialla varustettu saluki jaksaa säilyttää 
sitä esiintymisen iloa hamaan veteraani-ikään saakka.

Kesän vilkasta tapahtumakautta siis odotellessa terveiset 
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Teksti ja kuvat Sirpa Tavasti

 Pitkästä aikaa talossa raikuvat salukinpennun as-
keleet ja meno on usein kuin ksylofoniversiossa 
Edward Griegin Vuorenpeikkojen tanssista. Pom-
pom-pom-pom-pom-pom-pom – pentu kipittää 
eteisessä kuin pikkunen rotta, pää painuksissa, 

hampaissaan jotakin löytämäänsä, ja häviää makuuhuo-
neeseen. Löytö, jota juoksutetaan tuolla tavalla jonnekin 
syrjään, on aina jotakin kiellettyä. Pennun tulo toi taloon 
ilon, mutta myös muutoksia järjestelyihin: toisen koira-
portin. Ensimmäinen portti hankittiin aikoinaan keittiön 
ovettomaan oviaukkoon ruokavarastoja suojaamaan, kun 
yksi talon salukeista osoittautui patologiseksi ruokarosvok-
si. Tämän toisen portin tarkoitus oli tarvittaessa pystyä ra-
jaamaan pennun peuhuualuetta. Suunnitelma onnistui pen-
nun osalta oikein hyvin, mutta uusi portti sai aikaan myös 
jotain ennalta arvaamatonta. Lauman keskimmäinen saluki 
keksi, jotta hän alkaa sitten hyppimään porttien yli, mennen 
tullen ja miten haluaa.

Ei keskimmäisen hyppelystä sinällään mitään harmia ole 
ja aivan sama olisi, millä puolen portteja se yksinäiset tuntin-
sa viettäisi. Mutta tuo keskimmäinen kerman värinen ylittää 
kahta koiraporttia peräkkäin kuin estehevonen oksereita, ja 
vaikka portti olisi aukikin, tämä saluki kulkee siitä yli hypä-
ten. Toivottavasti vältytään vahingoilta. Jostakin kumman 
syystä meillä tuollaiset kerman väriset kasvavat vähän erilai-
siksi kuin salukit yleensä.

Saluki on kaunis, olipa se minkä värinen tahansa. Tämä 
taloon tullut pentu ei ole varsinaisesti minkään värinen, vaan 
monen vaihtuvan värin summa ja tällä hetkellä juuri muuttu-

nut ruskeasta rusakonvärisestä mustalla koristellun beisa-an-
tiloopin väriseksi. Kamera tallentaa sellaisen kohteen hyvin 
lumisessa maastossa ja hävittää sen melkein kokonaan, jos 
taustalla on talvista metsää tai pusikkoa. Ensimmäisten kuu-
kausien aikana pentua ei erottanut lähiseutujen rusakoista-
kaan, ja metsälenkeillä se säikäytti aina niin maan perusteel-
lisesti ilmestyessään irti juostessaan näköpiiriin takaapäin 
talven pimeistä polun varsista, koska onhan vuosien varrella 
todettu, että rusakko näkökentässä tietää äkkilähtöä isoille 
salukeille ja usein niiden taluttajallekin. Onneksi meillä ei 
ole kokemuksia beisa-antilooppeista.

Puhuivat uutisissa, että suomalaiset menevät kipsin te-
koon usein reinot tai ainot jaloissaan. Liikkuvat liukkailla 
vaarallisen liukkaissa kengissä ja katkovat sitten jalkojaan ja 
käsiään. Ajattele, millä kävelet! 

No reinothan ne hilippasevat meilläkin kadun varteen aa-
muisin ja iltaisin salukeja pissattamaan ja kyllä se on joskus 
kevättalven jäätiköillä varsinaista sirkusta, sillä tavalla liik-
kuminen. Talo on mäellä ja katu talon edessä viettää jyrk-
kään alamäkeen, joten siihen kun joskus sattuu samaan ai-
kaan tulemaan joku vastapäisen puiston rusakoista, niin 
voipi olla, että reinot ohittavat salukitkin, kun mennään 
rusakon perässä sitä alamäkeä. •

Kirjoittelija elää kolmen salukin 
seurana pohjoissavolaisessa 
kaupungissa, valokuvailee salukeja 
ja kirjoittelee muistiin satunnaisia 
pätkiä arjen salukielämästä.

Pom-
pom-

pom
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Al-Dahab 
Minea Collan, 044 3675 339, Vantaa 
minea.collan@gmail.com

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

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

Aavatuulen 

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

aavatuulen.pp.fi

Al Sarab 

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

al-sarab.webs.com

Al-Yasamin 

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

www.al-yasamin.fi

Aziz   

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

www.aziz-kennel.fi

Desierto Belleza 

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

www.desiertobelleza.com

Dyanitos 

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

personal.inet.fi/koti/dyanitos

Dyynien 

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

www.kolumbus.fi/dyynien

Golden Desert’s 

Niina Käyhkö, 050 5017512, Voikkaa
gdsalukis@gmail.com

www.romytar.com/niinansalukit

Hadayan 

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

koti.armas.fi/~smakela/

Khaireddin 

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

www.khaireddin.com

Kirman 

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

www.kirman.fi

Kuriirin 

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

www.kolumbus.fi/kuriirin

Kurkiauran 

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

www.kurkiauran.net

Mu’azzaz 

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

www.muazzaz.com

Non Serviam 

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

www.animadivina.com/nonserviam/

Nox Infinita 

Hanna Järvinen & Arto Ojanperä 
Laukaa, 045-1382986 
nanna.jarvinen@gmail.com  
arto.ojanpera@gmail.com

noajasalma.blogspot.fi

Qashani 

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

www.qashani.com

Rudan 

Kirsi Hyvärinen, 040 591 6297 
Keihärinkoski 
kirsiahyvarinen@live.com

rudankennel.com

Salmanazar 

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

www.salmanazar.fi

Soheil Nour 

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

kotiweb.kotiportti.fi/marika.aaltonen/

Shadmore 
Sanna Puurila, 050 545 3555, Sipoo 
sanna.puurila@gmail.com

Sunfire 

Minna Saari, 0400 243 676 
sunfire@kolumbus.fi

www.kolumbus.fi/sunfire/

Tazillah 

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

www.tazillah.net

Eirecogteil’s 

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

www.eirecogteils.fi

El Hamrah 

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

www.elhamrah.com

Zubayr 

Iiro Rautavuori, 0400 719 080, Turku 
zubayr@live.fi

www.elisanet.fi/zubayr

Zarabis 

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

www.zarabis.fi

Yuzak 

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

www.animadivina.com/yuzak/

Wallaby’s 

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

personal.inet.fi/private/wallabys/

Vapours 

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

barman.nu/kennelvapours/

Sari Ritari, 046 6460791, Kuusankoski 
sarppa_83@msn.com

Dix Dax 
personal.inet.fi/koti/dixdax
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Parasta mahdollista suorituskykyä tukevat
ravitsemusratkaisut kaikille harrastus- ja työkoirille.

Sopiva pitoisuus rasvaa ja hiilihyd-
raatteja tuovat ruokaan ihanteellisen 
määrän energiaa. Energialähteet on 
mukautettu vastaamaan erilaisten suo-
ritusten asettamia tarpeita.
Ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä 
tukee ruoansulatuskanavan ja nivelten 
hyvinvointia. NOPEAA

ENERGIAA
JATKUVAA
ENERGIAA

PITKÄKESTOISTA
ENERGIAA

Ne tarvitsevat fyysisiin suorituksiinsa erityyppistä energiaa.
Pyöräily koiran kanssa on kestävyyssuoritus, jossa ravinnosta on saatava tasaisesti 
energiaa pitkän ajan kuluessa. Agility puolestaan on vauhdikas, intensiivinen laji, jossa 
elimistö tarvitsee energiaa nopeasti käyttöönsä. Näitä lajeja harrastavien koirien ravitse-
mukselliset tarpeet poikkeavat merkittävästi toisistaan.
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LIFESTYLE HEALTH NUTRITION
Terveellistä ravitsemusta jokaiseen elämäntyyliin
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