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puheenjohtajalta

Heippa kaikille
kalle salovaara

K

irjoitan tätä erkkariviikonlopun jälkeisellä viikolla.
Oloni on kaksijakoinen, mutta olen erittäin iloinen
ja ylpeä kerhon tähänastisten tapahtumien onnistuneista järjestelyista ja osallistujamääristä.
Juoksupäivä Hyvinkäällä oli kuulemani mukaan
jälleen onnistunut ja hieno ilta, jossa toivottavasti moni sai
hyviä neuvoja ja rohkaisuja harrastukseen. Erityiskiitokset
vetotiimille, teidän panos oli mahtava. Itse en päässyt nauttimaan tapahtumasta, koska toipuminen on vielä sillä tasolla.
Erkkariviikonloppu oli aivan mahtava ja onnistunut kokonaisuus sekä osoitus hienosta talkoovoimasta. Porukkaa oli
töissä alusta loppuun asti oikealla, hyvällä asenteella. Pääsin
paikalle Pirjon ystävällisellä kyydillä lauantaina. Tunnelma
oli käsinkosketeltavan kiva ja ihmiset hymyssäsuin. Minulla
oli ilo halia todella monia kavereita ja saada tsemppitoivotuksia jatkoon. Kiitokset vielä teille kaikille ihanille ihmisille ja tietysti onnittelut osallistujille ja menestyneille.
Tapahtumia kerholla on vielä pentunäyttely syyskuussa

Erkkariviikonloppu
oli aivan mahtava ja
onnistunut kokonaisuus
sekä osoitus hienosta
talkoovoimasta.
Hakunilassa sekä perinteinen maastokoepäivä 10.9.2016, jossa
juostaan sekä viralliset että epäviralliset luokat. Ennakkoodotukset siitä, että viimevuotinen sadan koiran määrä ylitetään, ovat hyvin realistisia. Lisäksi on suunnitteilla mahdollisesti useita match show -projekteja, kunhan vain on
tarvittavaa porukkaa järjestyspuolella. Näissä tapahtumissa
saadaan rahoitusta toimintaan jatkossa. Maakuntalaiset, olkaapa aktiivisia ja pistäkää taas toimeksi entiseen malliin, te
olette osoittaneet kiitettävää aktiivisuutta ennenkin.
Näihin tapahtumiin tarvitaan paljon ihmisiä myös järjestyspuolelle. Mikäli sinulla on halu tulla sillekin puolelle
harrastusta mukaan, ota yhteyttä sihteeriin tai allekirjoittaneeseen. Yhdessä tekeminen on kivaa eikä siihen tarvita
kuin oikea asenne mukaan. Maalaisjärkikin on oiva apu
hommassa.
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Ensi vuonna on kerhon juhlavuosi ja suunnittelu käynnistyy todenteolla seuraavassa hallituksen kokouksessa elokuussa. Ideoita ja ajatuksia juhlavuoden viettämiseen on paljon, katsotaan mitkä niistä toteutetaan. Valitettavasti tiukka
taloustilanne asettaa rajoituksensa myös juhlintaan.
Tarkoitus on järjestää toimikuntien yhteinen tilaisuus
syksyllä, siellä juhlavuoden viettäminen on muiden yhteisten asioiden ohella listalla.
Kaksijakoinen mielentilani johtuu minun omasta tilastani. Sain maaliskuun lopulla aivoinfarktin, joka vei oikean
puolen toiminnan kokonaan. Kuntoutus etenee ihan mallikkaasti, mutta totuus on se, että yläkerran tietokoneen päivittäminen on hidasta ja etenee omalla vauhdillaan. Vaikeinta
minulle on kärsivällisyyden opettelu sekä armollisuus itseäni kohtaan - en ole niitä kaikkein kärsivällisempiä ihmisiä
itseni kanssa. Minun on pakko olla nyt itsekäs ja annettava
kaikki energia ja tarmo kuntoutukseeni.
Olen erittäin ilonen kerhon tilasta juuri nyt. Hallitus- ja
toimikunnat kantavat vastuunsa ja toimivat kivalla asenteella. Tapahtumiin on saatu todella hyvin talkoolaisia mukaan
ja uskon todella, että sama trendi on myös jatkossa.
Minulle on suuri ilo ja kunnia olla näköalapaikalla kerhossa viemässä salukiharrastusta eteenpäin. Hyvän jengin
kanssa saadaan paljon aikaan.
Hommia ja ideoita on tietysti vaikka kuinka paljon, eteenpäin mennään niillä resursseilla, jotka meillä on käytössä.
Syksyyn on vielä matkaa, mutta pistäkää syyskokous kalenteriinne valmiiksi ja tulkaa vaikuttamaan harrastukseen.
Edessä on taas vastuunkantajien valinta ja muuta tärkeää
asiaa.
Juuri nyt harrastukausi on kiihkeimmillään ja näemme
tuloskimaraa aina viikonlopun jälkeen kerhon virallisilla ja
muilla sivuilla. Seuraamalla niitä pysyy hyvin ajantasalla tapahtumista ja myös menestymisistä niissä. Toivon kaikille
kivaa harrastuskesää, voitto ei ole aina se tärkein asia. Pitäkää
hyvää huolta rakkaistanne ja itsestänne. Halit ja hymy ovat
edelleen ilmaisia. Halitaan ja hymyillään kun tavataan.
Harrastusterkut ja halit kaikille t. Kalle

toimitukselta

Toimitukselta

K

esän Saluki-lehti on jälleen ilahduttavan monipuolinen kokoelma menneiden aikojen helmiä ja ajankohtaisia kuulumisia jäsenistöltä. Erityinen kiitos
lehtiarkistojaan lainanneille. Lehtipinoihin on sukellettu syvälle ja useampikin artikkeli kaipaa joko
kääntäjää tai mahdollisesti vielä innostuneen kirjoittajan tekemään lisäartikkelia tai haastatteluja.
Ensi vuoden, Salukikerhon juhlavuoden, lehtien osalta on
jo aivoriihi käynnissä. Jos haluaisit lukea jonkun tietyn vanhan jutun uudestaan tai olisit kiinnostunut tuottamaan sisältöä lehteen, voit ottaa yhteyttä vaikkapa tuttuun sähköpostiosoitteeseen salukilehti@gmail.com. Mitään aiempaa
kokemusta ei juttujen kirjoittamiseen tarvita, reipas ja rohkea mieli riittää ja lehtitoimikunnan jäsenet kyllä auttavat ja
tsemppaavat!
Ja jälleen on aika myös penkoa kuvatiedostoja kalenterikilpailun lähestyessä. Lehtitoimikunta ottaa mielellään vastaan täytekuvia kaikenikäisistä, kokoisista ja värisistä salu-

keista. Asento on vapaa, istuu, makaa. Vaikka tässä vaiheessa
ei vielä teekään mieli ajatella tulevaa talvea ja pimeyttä, olkaa
varuillanne ensilumen tullessa ja käyttäkää silloin vaikkapa
nani härkösen antamia vinkkejä koirakuvauksesta. Nanin
artikkeli löytyy tämän lehden sivulta 38.
Muistattehan myös, että jäsenten omistamien koirien valioitumisesta voi lähettää maksuttoman valioilmoituksen.
Myös uusien tuontien esittelyille on aina tilaa. Myös ne ovat
jäsenille maksuttomia.
Muistattehan myös jäsensihteeri tuire kantoluotoa,
jos olette muuttamassa syksyn tullen. Osoitteenmuutokset
tulee ilmoittaa jäsensihteerille joko sähköpostitse osoitteeseen jasensihteeri@saluki.fi tai puhelimitse numeroon 050
377 4830.
Nautitaan vielä viimeisistä lämpimistä kesäviikoista ja palataan seuraavan lehden merkeissä joulukuussa!
Muistakaa varata joulutervehdyksillenne tila 15.10. mennessä! Painovalmiit mainokset voi toimittaa sähköisesti ja kirjeitse 1.11.2016 mennessä. •
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salukikummit ja tulevia tapahtumia

Salukikummitoimintaa
Kerhon alueellista toimintaa
kehittämään ja ylläpitämään on nimitetty
salukikummeja eri paikkakunnille.
Salukikummi toimii alueella asuvien
salukinomistajien yhdyshenkilönä ja
järjestää mahdollisuuksien mukaan
jäsenistölle erilaista toimintaa, myös
yhteistyönä paikallisten koirakerhojen
kanssa. Seuraa Salukikerhon nettisivuja,
tai ota yhteyttä alueesi kummiin.
Pirkanmaa &
Kanta-Häme
Susanna Mäkelä,
Pälkäne,
044 508 3168
s.makela@gmail.com
Heidi Lappalainen,
Hämeenlinna,
040 721 2994
wonderflounder@
gmail.com

Keski-Suomi
Hanna Ojanperä,
Laukaa,
045 138 2986
hannal.ojanpera@
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
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SALUKIKALENTERI
Haluaisitkosaadaomankuvasi
vuoden2017salukikalenteriin?
Lähetä max 10 kuvaa 11.9.2016
mennessä osoitteeseen
kalenterikilpailu@gmail.com
Ohjeita myös Saluki 1/16
-lehdessä.

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

SSaK MAASTO- JA
VETERAANIMESTARUUS
10.9.2016
www.saluki.fi/
orivesi-10-9-2016/

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

PENTUNÄYTTELY
17.9.2016
www.koiranayttely.org/
vantaapn16.html

kutsu sy yskokoukseen

Tervetuloa

Suomen Salukikerho ry:n sääntömääräiseen

SYYSKOKOUKSEEN
17.11.2016 klo 18.00

PAIKKA:
TUOMARINKARTANON VINTTIKOIRAKESKUS
TUOMARINKYLÄNTIE 1, 00690 HELSINKI

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
Valtakirjojen tarkistaminen alkaa klo 17.45
(Valtakirjojen tulee olla toimitettu klo 18 mennessä.)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja vahvistetaan työjärjestys
Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten
Määrätään seuraavaksi toimikaudeksi:
• yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruus eri jäsenryhmille
• jäsenten liittymismaksu
• puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot
• seuraavaksi toimikaudeksi valittavien toiminnantarkastajien palkkiot
Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten
Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
(erovuorossa Heidi Lappalainen, Jonna Hirvonsalo, Sanna Puurila)
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varajäsenensä seuraavaksi tilikaudeksi
Muut asiat

Kokouksen jälkeen jaetaan vuoden 2016 juoksukilpailukiertopalkinnot!
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jalostustoimikunta tiedotta a

Muutokset
jalostussuosituksissa
ja tuissa 2017
teksti kirsi hyvärinen

Jalostukseen käytettävien salukien suositeltaviin terveystutkimuksiin on tulossa
1.1.2017 alkaen muutoksia. Samaan aikaan
astuu voimaan myös muutos terveystutkimustukien maksuissa. Hallitus on käynyt läpi jalostustoimikunnan ehdotukset ja tehnyt asiasta päätöksen 9.5.2016.
Jalostussuosituksista
Suurin muutos jalostussuosituksissa lienee se, että uusissa
suosituksissa asetetaan joidenkin sairauksien osalta raja-arvoja jalostuskoirille. Aikaisemmin pentulistalle suositeltavaksi
yhdistelmäksi päästäkseen riitti, kun koira oli määrätyiltä
osin tutkittu. Minkäänlaisia raja-arvoja sille, minkälainen
koira oli suositusten mukainen, ei ollut. Nyt muutoksen jälkeen on vanhempien oltava pääosin terveitä – paria poikkeusta lukuun ottamatta. Salukille, jolla on todettu esim.
seuraava silmäsairaus: PPM iris–iris tai distichiasis, suositellaan käytettäväksi tervettä kumppania, joten kaikki sairaudet eivät suinkaan automaattisesti sulje koiraa pois jalostuksesta. Yksityiskohtaisemmin asia on selitetty tekstin jälkeen
olevissa uusissa jalostussuosituksissa. Silmätutkimuksissa
astuu voimaan myös voimassaoloaika. Alle neljävuotiailla
koirilla lausunto on voimassa yhden vuoden. Yli neljävuotiailla lausunto on voimassa kaksi vuotta.
Muutoksen myötä jalostuskoirien suositusikä nostetaan
myös uroksilla vähintään kolmeen vuoteen. Kovin korkeaksi jalostusikärajaa ei tietenkään voi nostaa, koska elämän realiteetit tulevat vastaan. Kaikkia riskejä ei voida sulkea pois,
eikä myöskään vain odottaa loputtomiin mahdollisesti myöhemmällä iällä esiintulevia sairauksia. Vaikka suosituksiin ei
ole erikseen kirjoitettu, niin suositeltavaa on, että toimitaan
Kennelliiton jalostusstrategian hengen mukaisesti, eli urosten jälkeläismäärä pyrittäisiin jakamaan mahdollisimman
tasaisesti eri vuosille. Näin toimiessa on mahdollisuus arvioida minkälaisia jälkeläisistä on tullut ja miettiä puolisovalintaa sekä ylipäätään lisäjalostuskäytön mielekkyyttä ennen
kuin antaa urostaan uudelleen jalostuskäyttöön.
Perinnöllisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi on koko
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jälkeläismäärän rajoitus uroksilla 5 % yhden sukupolven
jaksolla Suomessa syntyneistä pennuista. Nykyisellä pentumäärällä se tarkoittaa noin 24 pentua per jalostusuros.
Prosentteina ilmoitettu pentumääräraja elää salukipopulaation muutosten myötä, joten sen takia ei tarvitse suosituksia olla joka vuosi päivittämässä. Elinikäinen jälkeläismäärä
uroksen osalta mukailee Suomen Kennelliiton jalostusstrategiaa, kuitenkin siten helpotettuna, että Salukikerhon suositusten mukaan luku lasketaan vain kotimaassa syntyvistä jälkeläisistä, ulkomaita ei tarvitse huomioida. Nartuilla
käytetään suositeltavan jälkeläismäärän rajoituksena edelleen kolme pentuetta kuten nytkin.
Suositukset täyttääkseen ensi vuodesta alkaen on sydänultraäänitutkimus teetettävä Suomen Kennelliiton hyväksymällä eläinlääkärillä. Tutkimustulos ei saa olla astutushetkellä yhtä vuotta vanhempi. Tämä vaatimus koskee
jalostuskoiria iästä riippumatta, koska nykytiedon valossa mahdollisuus sairastua periytyvään sydänsairauteen on
vanhanakin.
Jalostussuosituksiin on kirjattu myös kaikkia salukeja koskevia tutkimussuosituksia sydämen ja silmien osalta. Koko
salukiväen kannattaa siis tutustua suosituksiin! Sydämen
osalta suositukset pohjautuvat SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan sydäntyöryhmän laatimiin suosituksiin ja viimeisimpiin tutkimustuloksiin juuri salukien sydänsairauksien osalta (ELT Maria Wiberg). Silmätutkimukset taas ovat
Euroopan silmäeläinlääkärijärjestön, ECVO:n, suositusten
mukaisia. Jalostustoimikunta toivoo ja suosittelee, että erityisesti jalostukseen käytettyjä koiria tutkittaisiin myös aktiivisen jalostuskäyttöiän jälkeen. Erityisesti viimeistään
siinä vaiheessa, kun koiran jälkeläisiä suunnitellaan käytettävän jalostukseen, on uusintatutkimuksia syytä teettää.
Jalostustoimikunta kävi myös keskusteluja sekä keskenään että hallituksen kanssa siitä, että pitäisikö jalostuskoirille määrittää suositukset myös juoksukokeiden tai näyttelyiden osalta. Päädyttiin siihen, että käyttöön tai näyttöön
liittyviä tulosvaatimuksia ei ole toistaiseksi tarpeellista lisätä
suosituksiin.
Kaikkien Salukikerhon jäsenten salukipentueet julkaistaan edelleen totuttuun tapaan pentulistalla, vaikka suositukset eivät täyttyisikään. Mikäli suositukset eivät täyty, välityksessä mainitaan syy puutteista. Ulkomaisten salukien

jalostustoimikunta tiedotta a

terveystutkimustuloksien katsotaan täyttävän suositukset,
jos ne vastaavat sisällöltään sitä, mitä vastaavissa suomalaisissa virallisissa lausunnoissa on.

Terveystutkimustuet
Tukea teetetyistä terveystutkimuksista maksetaan, jotta saataisiin tietoa mahdollisimman usean salukin terveydestä.
Jokainen karttuva tutkimustieto auttaa jalostuksessa eteenpäin, vaikka juuri kyseistä yksilöä ei jalostukseen koskaan
käytettäisikään. Tämän vuoksi salukeille tehtäviä terveystutkimuksia tuetaan myös siinä tapauksessa, että omistaja
ei ole rotujärjestössä jäsenenä. ”Ei-jäsenelle” tuki on kuitenkin pienempi.
Salukikerhon jäsenen omistaman salukin silmäpeilausta tuetaan 20 eurolla ja virallista sydämen ultraäänitutkimusta sekä tarpeen vaatiessa Holter-tutkimusta 60 eurolla/
tutkimus. Tuki maksetaan samalle koiralle vain yhden kerran. Maksamiseen tulee vuoden alusta ikäraja – aikaraja
maksamisen suhteen on jo ollutkin vuoden 2016 alkupuolelta lähtien. Tukia maksetaan jatkossa koirille, jotka tutkitaan kuuden ikävuoden jälkeen. Tuen maksamisen vasta
vähän iäkkäämpiä koiria tutkituttaessa toivotaan lisäävän
intoa tutkituttaa saluki myös iässä, jolloin riski sairastua on
nuoreen yksilöön verrattuna korkeampi. Jos koira kuitenkin todetaan varhaisemmalla iällä tutkimuksissa sairaaksi,
tuki maksetaan heti iästä riippumatta. Anomus tuen maksamisesta on tehtävä puolen vuoden kuluessa virallisesta
tutkimuspäivästä.
Jalostustoimikunta pitää tukianomusta automaattisesti lupana julkaista tutkimustulos. Tällä hetkellä se tarkoittaa Salukikerhon internet-sivuilla olevaa sydänultrauslistaa.
Näillä näkymin oman listan pitämisestä ei luovuta, vaikka
virallisia tuloksia tullee jatkossa Kennelliiton jalostustietojärjestelmäänkin. Silmätarkastuksien tulokset näkyvät hyvinkin nopeasti Kennelliiton sivuilla, joten näitä ei erikseen
julkaista. Tukianomuksista löytyvät tarkemmat ohjeet loppuun liitetyssä virallisessa tiedotteessa terveystutkimustukia
koskien.
Ruumiinavaus maksetaan kokonaisuudessaan alle kymmenvuotiaiden salukien osalta, myös ei-jäsenille. Tuki
myönnetään kuitenkin vain Yliopistollisen eläinsairaalan
patologian osastolla tehdyistä avauksista eikä postitus- tai
matkakuluja korvata. Joissakin tapauksissa voidaan tuki
myöntää vanhemmallekin koiralle, joten esimerkiksi jalostukseen käytetyn salukin avauttamisesta kannattaa tukea
kysellä lähettämällä avauslausunto ja hakemus jalostustoimikunnalle. •
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Yleiset periaatteet:
• Suomen Kennelliiton rekisteröintisääntöjen ja kasvattajasitoumuksen vaatimusten tulee täyttyä.
• Sairasta koiraa ei saa käyttää jalostukseen.
• Perinnölliseksi katsottua sairautta (immuunivälitteinen sairaus, sydän- tai silmäsairaus, allergia yms.) sairastavan koiran pentuesisarusten jalostuskäytössä
suositellaan käyttämään harkintaa.
• Pentueen molempien vanhempien takana ei saa olla
samoja sairauksia tai muita ongelmia.
• Yhdistelmää, josta on syntynyt vakavasti sairas koira
ei saa uusia, eikä läheisesti sitä muistuttavaa yhdistelmää tule tehdä.
• Napatyräisiä koiria ei saa parittaa keskenään. Narttua,
jolla on ollut kirurgista hoitoa vaativa napatyrä, ei suositella käytettäväksi jalostukseen.
• Kasvattajien tulee informoida pennunostajia lähisukulaisten sairauksista mieluiten kirjallisesti.
• Kasvattaja antaa julkaistavaksi tiedon, onko kyseessä
keinohedelmöityksestä tai kaksoisastutuksesta syntyvä pentue.
• Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa käyttää
jalostukseen.

Rotujärjestön suositukset jalostukseen
käytettäville koirille ja yhdistelmille
ovat 1.1.2017 alkaen seuraavat:
HUOM! Suositeltavat terveystutkimukset tulee tehdä
ennen jalostuskäyttöä ja niiden on oltava voimassa
astutushetkellä!

1. Ikä ja aiempien jälkeläisten määrä
Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla iältään vähintään 36 kk (kolme vuotta) ennen jalostuskäyttöä. Uroksen
Suomessa syntyneiden jälkeläisten määrä ei saa ylittää 5 %:a
yhden sukupolven jaksolla syntyneistä pennuista (n. 24 pentua) uroksen elinaikana, nartulla saa teettää enintään kolme
pentuetta.

2. Sukusiitosprosentti
Yhdistelmän sukusiitosprosentin tulee olla viidessä polvessa
alle 6,25 %. Jalostustoimikunnalla tulee olla käytettävissään
yhdistelmän vanhemmista viiden polven sukutaulu. Koirista,
joiden tausta on joltain osin FCI:n rekisterissä tuntematon,
tulee toimittaa sukutaulun kopio arkistointia varten. Mitään
vaatimuksia taustan suhteen ei tällöin ole.

3. Sydäntutkimukset
Jalostukseen käytettävän koiran sydän tulee tutkia virallisella ultraäänitutkimuksella, joka sisältää vähintään 5 min
lepo-EKG:n. Tutkimuksessa ei saa löytyä merkkejä sydänsairaudesta eli tuloksen tulee olla lausunnolla A (ei osoita
merkkejä sydänsairaudesta) kaikissa osioissa. Kasvattajan
harkintaan jätetään tarpeen mukaan sydämen Holtertutkimus. Tutkimustulos (A) ei saa olla astutushetkellä yhtä
(1) vuotta vanhempi.
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Suositukset tutkimuksista kaikille salukeille: Erityisesti
jalostukseen käytettyjen koirien sydäntutkimuksia olisi
hyvä jatkaa seurantana 9–11-vuoden ikään saakka. SKL:n
jalostustieteellisen toimikunnan sydäntyöryhmä suosittaa
sydäntutkimusten tekemistä kaikille salukeille seuraavasti: Koiran tulee olla vähintään kahden (2) vuoden ikäinen.
Mikäli koiraa ei käytetä jalostukseen, sydäntutkimusten väli
voi olla 2 vuotta.

4. Silmätutkimus
Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallinen
silmätutkimuslausunto.
Koiralta ei saa löytyä sellaisia silmäsairauksia, jotka ovat
kaikilla roduilla perinnölliseksi epäiltyjä vakavia silmäsairauksia (esimerkiksi pektinaattiligamenttidysplasia (vakavat
muodot), retinan dysplasia (geograafinen ja totaali), papillan
hypoplasia tai mikropapilla, kataraktat (perinnölliset kaihit),
linssiluksaatio ja retinan degeneraatio (PRA)).
Muiden, rodulla aiemmin todettujen sairauksien osalta,
ja niiden yleistymisen ehkäisemiseksi, annetaan seuraavat
suositukset:
• PPM iris-iris ja distichiasis: paritus vain terveen kumppanin kanssa
• PPM iris-linssi ja iris-cornea sekä lasiaisen rappeuma:
ei suositella käytettäväksi jalostukseen!
Rotujärjestön suositusten mukaan silmätutkimuslausunnot ovat voimassa seuraavasti:
• Alle neljävuotiailla (4) lausunto on voimassa yhden (1)
vuoden.
• Yli neljävuotiailla (4) lausunto on voimassa kaksi (2) vuotta.
• Suositukset tutkimuksista kaikille salukeille: Erityisesti
jalostukseen käytettyjen koirien silmätarkastuksia pitäisi jatkaa seurantana. Euroopan silmäeläinlääkärijärjestö
ECVO (www.ecvo.org) suosittaa silmätarkastusten tekemistä kaikille salukeille seuraavasti, jotta saataisiin lisää
tietoa perinnöllisten silmäsairauksien esiintymisestä ja
mahdollisesta periytymismallista salukeilla: 3–4 kertaa
elämässä, esim. 1-, 3-, 6- ja 9-vuotiaana.

5. Pentuvälityksessä julkaistavien
yhdistelmien dokumentit
Jalostustoimikunnalla tulee olla käytettävissään dokumentit
pentuvälityksessä julkaistujen pentueiden vanhempien terveystutkimuksista. Omistajan tulee huolehtia siitä, että saa
eläinlääkäriltä tarvittavat dokumentit. Ulkomaisten koirien
kohdalla terveystutkimuslausuntojen tulee vastata sisällöltään Suomessa tehtyjä virallisia tutkimuslausuntoja.
Kasvattajan harkintaan jätetään kilpirauhastutkimukset
(normaali kilpirauhaspaneeli) sekä DLA-haplotyypitys, jolla
pyritään vähentämään tällä hetkellä vallitsevan haplotyypin
yleisyyttä ja etenkin sen suhteen homotsygootteja eli samaperintäisiä pentuja.
Huom! Mikäli yhdistelmä ei täytä kaikkia jalostussuosituksen ehtoja, se ei kuitenkaan ole este pentueen rekisteröinnille tai sen julkaisemiselle Suomen Salukikerhon pentuvälityslistalla (puutteellisista suosituksista tulee selvitys
ilmoituksen yhteyteen).

jalostustoimikunta tiedotta a

Terveystutkimustuet 1.1.2017 alkaen
Terveystutkimusten tukeminen on tarkoitettu omistajien ja kasvattajien kannustamiseen tutkituttaa koiransa erityisesti
myöhemmällä iällä, jolloin useimmat sairaudet usein tulevat vasta ilmi. Jalostustoimikunta kuitenkin suosittelee, että koiria tutkittaisiin jo nuoresta lähtien. Tuki maksetaan ensisijaisesti yli 6-vuotialle tehdyistä tutkimuksista. Mikäli koiralla tätä
aiemmin todetaan perustutkimuksissa (silmäpeilaus, sydämen ultraääni- tai Holter-tutkimus) jokin perinnölliseksi epäilty sairaus, tuki maksetaan heti iästä riippumatta. Sairauden diagnosointia tai myöhempiä kontrollikäyntejä ei tueta, vaan
korvausta tulee hakea ensisijaisesti koiran omasta vakuutuksesta.

Terveystutkimuksia tuetaan 01.01.2017
alkaen seuraavasti:
Silmäpeilaukset
• Salukien virallisia silmäpeilauksia tuetaan 20 eurolla/
koira (jäsenet) tai 10 eurolla/koira (ei-jäsenet).
• Tuki myönnetään vain yli 6-vuotiaille koirille tehdyistä
tutkimuksista, paitsi jos koiralla todetaan nuorempana
tutkimuksissa jokin perinnölliseksi katsottava jalostuksesta poissulkeva silmäsairaus, tuki maksetaan heti iästä
riippumatta.
• Tukiraha maksetaan yhdelle koiralle yhden kerran.
• Tukea tulee hakea 6 kk:n sisällä lausunnon päivämäärästä.
• Tuki myönnetään vain Suomessa asuville koirille
Suomessa tehdyistä tutkimuksista.

Ruumiinavaukset
• Ruumiinavaukset korvataan kokonaisuudessaan sekä jäsenille että ei-jäsenille.
• Tuki myönnetään vain Yliopistollisen eläinsairaalan patologian osastolla tehdyistä avauksista.
• Tuki myönnetään alle 10-vuotiaille koirille kuolinsyyn
selvittämiseksi.
• Tapauskohtaisesti tuki voidaan myöntää myös yli 10-vuotiaan koiran avaukseen (esim. useampia pentueita saaneelle jalostuskoiralle tai koiralle, jolla on diagnosoitu
sydänsairaus tai kuolinsyy on muuten epäselvä).
• Tukea tulee hakea 6 kk:n sisällä lausunnon päivämäärästä.
• Tukea ei myönnetä lähetys- tai kuljetuskustannuksiin.
• Tutustu lisäohjeisiin Salukikerhon sivuilla osoitteessa
www.saluki.fi/jalostus/ruumiinavaukset.

Sydämen ultraäänitutkimukset
• Sydämen virallisia ultraäänitutkimuksia tuetaan 60 eurolla/koira tai 30 eurolla/koira (ei-jäsenet).
• Tuki myönnetään vain yli 6-vuotiaille koirille tehdyistä tutkimuksista, paitsi jos koira saa nuorempana tutkimuksissa lausunnon C (osoittaa merkkejä sydänsairaudesta), tuki myönnetään heti iästä riippumatta.
• Tukiraha maksetaan yhdelle koiralle yhden kerran.
• Tukea tulee hakea 6 kk:n sisällä lausunnon päivämäärästä.
• Tuettujen tutkimusten tulokset julkaistaan automaattisesti kerhon nettisivuilla.
• Tuki myönnetään vain Suomessa asuville koirille
Suomessa tehdyistä tutkimuksista.

Sydämen Holter-tutkimukset
• Sydämen Holter-tutkimuksen kustannuksia tuetaan 60
eurolla/koira tai 30 eurolla/koira (ei-jäsenet).
• Tuki myönnetään vain yli 6-vuotiaille koirille tehdyistä tutkimuksista, paitsi jos koira saa nuorempana tutkimuksissa lausunnon B (avoin), tuki myönnetään heti
iästä riippumatta.
• Tukiraha maksetaan yhdelle koiralle yhden kerran.
• Tukea tulee hakea 6 kk:n sisällä lausunnon päivämäärästä.
• Tuettujen tutkimusten tulokset julkaistaan automaattisesti kerhon nettisivuilla.
• Tuki myönnetään vain Suomessa asuville koirille
Suomessa tehdyistä tutkimuksista.

Kaikkia tukia haetaan lähettämällä
tulokset ja vapaamuotoinen
hakemus osoitteeseen
jalostustoimikunta@saluki.fi
•
•
•
•

Otsikoi sähköposti koiran virallisella nimellä
(esim. Hassutassun Pepi_ultra).
Muista kuitti ja tilinumero!
Mikäli et hae tukea, ilmoita viestissä saako
tuloksen julkaista kerhon nettisivuilla.
Kaikki tulokset lähetetään ensisijaisesti
sähköisesti. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta
skannata tai valokuvata tuloksia, lähetä kopiot
tuloksista yllä mainittuine tietoineen kerhon
sihteerille: Pirjo Jäppinen, Vasamakatu 11 A 7,
04230 Kerava
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Salukiviikonloppu
Tuomarinkartanolla

TIIA PESONEN

Erikoisnäyttely ja Saluki Show järjestettiin tänä vuonna jälleen perinteisellä
ruohokentällään Tuomarinkartanolla. Viikonlopun aikana saluki toisensa
jälkeen pyörähti kehässä ja tuomarit tekivät tiukkoja valintoja. Lauantaina
näyttelyn kauneimmat laittoi järjestykseen kanadalainen Starr Ratcliffe White
ja sunnuntaina vuoron sai Australiasta asti saapunut Norm Strathdee.

Salukiviikonlopun tuomarit Starr Ratcliffe White ja Norm Strathdee ja erikoisnäyttelyn kauneimmat salukit
Sunfire Hadiyyah (BIS, vasemmalla) ja Gullmola God of Thunder (VSP, oikealla).

10 SALUKI

ELISA KOHTAMÄKI

ELISA A KOHTAMÄKI

erikoisnäyttely 11.6.2016

PU-2 Aziz Pacifico (JUN-1)

PN-2 Soheil Nour Aisha (VAL-1)

PU-3 Sunfire Harigat (VAL-1)

PN-3 Vapours Kianah (AVO-2)

PU-4 El Hamrah Birak Batal (VET-1)

PN-4 Al Sarab Iatallah Sheicha (AVO-3)

MIKKO MARTTINEN

TIIA PESONEN

MIKKO MARTTINEN

MIKKO MARTTINEN

ELISA KOHTAMÄKI

PN-1 Sunfire Hadiyyah (AVO-1)

ELISA KOHTAMÄKI

PU-1 Gullmola God of Thunder (AVO-1)
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ELISA A KOHTAMÄKI

erikoisnäyttely 11.6.2016

NARTUT, PENNUT 5–7 kk (5)
1. AZIZ QISMAH – KP, PN-2-pentu
2. Soheil Nour Diwa Daneen – KP
3. Aziz Qiana
4. Soheil Nour Deena Daneen

UROKSET, PENNUT 7–9 kk (5)
1. JAISALMER ABHINU – KP, PU-2-pentu
2. Jaisalmer Abayomi
3. Aavatuulen Verus Varius
4. Aavatuulen Voss Varteres

NARTUT, PENNUT 7–9 kk (5)
1. AL ZUBEYDA LAILA AICHA – KP, PN-1-pentu, BIS-pentu
2. Aavatuulen Viva Valeria
3. Aavatuulen Vania Valaija
4. Aavatuulen Vidal Vanada

UROKSET, JUNIORIT (17)
1. AZIZ PACIFICO – ERI-1 SA, PU-2, vara-sert
2. Soheil Nour Caspian al Bhazim – ERI-2 SA
3. El Hamrah Negatraz-Shir – ERI-3 SA
4. Aziz Peyton – ERI-4 SA

NARTUT, JUNIORIT (17)
1. WALLABY’S AZBAH AL-AZALIA – ERI-1 SA
2. Zarabis Rezzan – ERI-2 SA
3. Wallaby’s Aayizah as Sira – ERI-3 SA
4. Golden Desert’s Barakah – ERI-4 SA

TIIA PESONEN

ELISA A KOHTAMÄKI

TIIA PESONEN

ELISA A KOHTAMÄKI

UROKSET, PENNUT 5–7 kk (6)
1. AZIZ QASABE – KP, PU-1-pentu, VSP-pentu
2. Aziz Quanah – KP
3. Soheil Nour Darrak Dahn
4. Soheil Nour Dalil Hayati
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erikoisnäyttely 11.6.2016

ELISA A KOHTAMÄKI

NARTUT, NUORET (5)
1. ZARABIS ROSALIA – ERI-1 SA
2. El Hamrah Majeeda – ERI-2 SA
3. El Hamrah Maysam – ERI-3 SA
4. Dix Dax Magic Ruby – ERI-4 SA

ELISA A KOHTAMÄKI

UROKSET, NUORET (10)
1. DIX DAX MAGIC SAPPHIRE – ERI-1 SA
2. Golden Desert’s Black Arbaaz – ERI-2 SA
3. Dix Dax Magic Smaragdi – ERI-3 SA
4. Eirecogteil’s Tulloch Semillon – ERI-4 SA

NARTUT, AVOIN (22)
1. SUNFIRE HADIY YAH – ERI-1 SA, PN-1, SERT, BIS
2. Vapours Kianah – ERI-2 SA, PN-3, vara-sert, BIS-sileä
3. Al Sarab Iatallah Sheicha – ERI-3 SA, PN-4
4. Mu’azzaz Bila Haya – ERI-4 SA

UROKSET, KÄYTTÖ (3)
1. DY YNIEN KESRA KHASON – ERI-1 SA, BIS-käyttö
2. Tazillah Fayzal Faris – EH-2
3. Sunfire Ibsan – EH-3

TIIA PESONEN

MIKKO MARTTINEN

UROKSET, AVOIN (28)
1. GULLMOLA GOD OF THUNDER –
ERI-1 SA, PU-1, SERT -> FI MVA, VSP
2. Dyynien Kesra Kevir – ERI-2 SA
3. Ta’zim Gohar Ghaos – ERI-3 SA
4. Soheil Nour Boulboul – ERI-4, VSP-sileä

NARTUT, KÄYTTÖ (4)
1. ZARABIS OAISARA – ERI-1 SA, VSP-käyttö
2. Dioskury Laralani Of Ghazal Alfarana – ERI-2 SA
3. Tazillah Evita Queen – ERI-3
4. Tazillah Fadia Farahnaz – ERI-4
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MIKKO MARTTINEN

erikoisnäyttely 11.6.2016

UROKSET, VETERAANIT (10)
1. EL HAMRAH BIRAK BATAL – ERI-1 SA, PU-4, ROP-veteraani
2. El Hamrah Beker Basmah – ERI-2 SA
3. El Hamrah Chason-Shir – ERI3 SA
4. Kirman Vasuman – ERI-4 SA

NARTUT, VETERAANIT (15)
1. DY YNIEN IDIZ ISLAROSE – ERI-1 SA, VSP-veteraani
2. Al-Dahab Bashirah – ERI-2 SA
3. Aziz Ehsan – ERI-3 SA
4. Rudan Rouhani – ERI-4 SA

KASVATTAJALUOKAT (13)
1. AZIZ – KP, BIS-kasvattaja
2. Tazillah – KP
3. El Hamrah – KP
4. Rudan – KP

JÄLKELÄISLUOKAT (5)
1. EL HAMRAH CHASON-SHIR – KP, BIS-jälkeläisryhmä
2. Khalils Abu Shamah – KP
3. Bel Etual Siral Black Magic – KP
4. Yashars Bahdjan Ibn Basir

EIJA KOTK A

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

NARTUT, VALIO (22)
1. SOHEIL NOUR AISHA – ERI-1 SA, PN-2
2. El Hamrah Karenza – ERI-2 SA
3. Khalils Choraafa Cora – ERI-3 SA
4. El Hamrah Ifra – ERI-4 SA

TIIA PESONEN

UROKSET, VALIO (25)
1. SUNFIRE HARIGAT – ERI-1 SA, PU-3
2. Aziz Karim – ERI-2 SA
3. Al Nafiseh Daulat – ERI-3 SA
4. Soheil Nour Basim – ERI-4 SA

14 SALUKI

saluki show 12.6.2016

Saluki Show’n VSP Aziz Cashme ja BIS Aziz Karim.

Saluki Show

Salukien erikoisnäyttelyn jälkeen vietettiin tuulinen päivä
epävirallisen Saluki Show’n merkeissä.

PU-1 Aziz Karim (VAL-1)

PU-2 Aziz Luxor (KÄY-1)

PU-3 El Hamrah Gabbar (VAL-2)

PU-4 Soheil Nour Chakhsnusha
(NUO-1)

PN-1 Aziz Cashme (SEN-1)

PN-2 Aziz Jalila (VAL-1)

PN-3 Khalils Qadira a Qadar 		
(VET-1)

PN-4 Aziz Onora (NUO-1)

SALUKI 15

TIIA PESONEN

ELISA KOHTAMÄKI

saluki show 12.6.2016

NARTUT, PENNUT 5–7 kk (3)
1. AZIZ QISMAH – KP, PN-1-pentu, BIS-pentu
2. Soheil Nour Deena Daneen
3. Soheil Nour Delisha Daneen

TIIA PESONEN

KRISTA NUK ARI

UROKSET, PENNUT 5–7 kk (3)
1. AZIZ QASABE – KP, PU-1-pentu, VSP-pentu
2. Soheil Nour Dalal Darakshaan
3. Soheil Nour Dhamir Khan

UROKSET, JUNIORIT (11)
1. GOLDEN DESERT’S BADWi – KP, BIS-juniori, VSP-sileä
2. Aziz Pashedu – KP
3. Aziz Pacifico
4. Wallaby’s Azraf Ayman

NARTUT, JUNIORIT (10)
1. EL HAMRAH NEGMA – KP, VSP-juniori
2. Wallaby’s Azbah al-Azalia – KP
3. Wallaby’s Aayizah as Sira
4. Wallaby’s Athir al-Atiyya

TIIA PESONEN

NARTUT, PENNUT 7–9 kk (5)
1. AL ZUBEYDA LAILA AICHA – KP, PN-2-pentu
2. Aavatuulen Vidal Vanada – KP
3. Aavatuulen Viva Valeria – KP
4. Aavatuulen Vania Valaija

TIIA PESONEN

UROKSET, PENNUT 7–9 kk (3)
1. AAVATUULEN VERUS VARIUS – KP, PU-2-pentu
2. Aavatuulen Van Velvel
3. Aavatuulen Velox Vesperus
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TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

saluki show 12.6.2016

NARTUT, NUORET (9)
1. AZIZ ONORA – KP, PN-4, VSP-nuori
2. Tazillah Antiokia – KP
3. El Hamrah Majeeda – KP
4. Nox Infinita Ardea Cinerea

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

UROKSET, NUORET (9)
1. SOHEIL NOUR CHAKSHNUSHA – KP, PU-4, BIS-nuori
2. Soheil Nour Caspian al Bhazim – KP
3. El Hamrah Marmar – KP
4. Dix Dax Magic Sapphire
– Badavie Agazzi – VSP-particolour

TIIA PESONEN

NARTUT, AVOIN (13)
1. TAZILLAH BAHAR BANU – KP, BIS-avoin
2. Sunfire Hadiyyah – KP, BIS-liikkeet
3. Dioskury Mohini Murti – KP
4. Khalils Candra Chasela – KP
– Qashani Jullanaar Al-Farsiya – BIS-desert bred

TIIA PESONEN

UROKSET, AVOIN (13)
1. SHAMALI JALALAT SHAMAH – KP, VSP-avoin
2. Tazillah Emilion – KP
3. Ta’zim Gohar Ghaos – KP, BIS-pää
4. Soheil Nour Boulboul – KP
– Qashani Juljul Al-Suri – VSP-desert bred

UROKSET, KÄYTTÖ (4)
1. AZIZ LUXOR - KP, PU-2, VSP-käyttö
2. Ta’zim Gharib Ghazal – KP
3. Hadayan Antares
4. Al-Yasamin Sapsan

NARTUT, KÄYTTÖ (4)
1. TAZILLAH FADIA FARAHNAZ – KP, BIS-käyttö
2. Dioskury Laralani Of Ghazal Alfarana – KP
3. Eirecogteil’s Smirnoff Ice
4. Ziba
SALUKI 17

TIIA PESONEN

ELISA KOHTAMÄKI

saluki show 12.6.2016

NARTUT, VALIO (22)
1. AZIZ JALILA – KP, PN-2, VSP-valio
2. Soheil Nour Aisha – KP
3. Dyynien Kesra Kanzah – KP
4. Wallaby’s Zakiyya Zayna – KP

UROKSET, SENIORIT (3)
1. QIRMIZI JERICHO – KP, VSP-seniori
2. El Hamrah Chason-Shir
3. Sunfire Fahkour el-Nil

NARTUT, SENIORIT (16)
1. AZIZ CASHME – KP, PN-1, BIS-seniori, VSP
2. Sunfire Fahimah al-Nil - KP
3. Rudan Rouhani – KP
4. Vapours Kianah – KP, BIS-sileä
– El Hamrah Chamed – BIS-particolour

UROKSET, VETERAANIT (2)
1. KIRMAN VASUMAN – KP, BIS-veteraani
2. El Hamrah Birak Batal – KP

NARTUT, VETERAANIT (7)
1. KHALILS QADIRA A QADAR – KP, PN-3, VSP-veteraani
2. Aziz Xanom – KP
3. Dyynien GT Gisele – KP
4. Al-Yasamin Ameena

TIIA PESONEN

ELISA KOHTAMÄKI

TIIA PESONEN

UROKSET, VALIO (21)
1. AZIZ KARIM – KP, PU-1, BIS-valio, BIS
2. El Hamrah Gabbar – KP, PU-3
3. Khalils Abu Shamah – KP
4. Tazillah Darius – KP

18 SALUKI

PASI SOININEN

CISSE WUNSCH

saluki show 12.6.2016

JÄLKELÄISLUOKAT (8)
1. AZIZ HAIFA – KP, BIS-jälkeläisryhmä
2. El Hamrah Iris – KP
3. El Hamrah Chamed – KP
4. Wallaby’s Zakiyya Zayna – KP

PEDIGREELUOKKA (5)
1. AZIZ XANOM, AZIZ JALILA & AZIZ QISMAH – KP, BIS-pedigree
2. Yashars Dairouh Ibn Uqir, Soheil Nour Boulboul &
Golden Desert’s Badwi – KP
3. El Hamrah Chamed, El Hamrah Iris & El Hamrah Maysam – KP
4. Al-Yasamin Ameena, Non Serviam Amanita Citrina &
Non Serviam Ego Te Absolvo – KP

PARILUOKKA (10)
1. JAPEJUKAN NO MIKÄ JOTTEI & JAPEJUKAN NIIN ON NEITII
– BIS-pari
2. Kirman Vasuman & Salgrey’s Danko
3. Tazillah Fadia Farahnaz & Tazillah Eliana
4. El Hamrah Chason-Shir & El Hamrah Ifra

UROKSET, KOTIKOIRALUOKKA (3)
1. Shadmore Lancelot – VSP-kotikoira
2. Golden Desert’s Babbar
3. Wallaby’s Alif Al-Abbas

NARTUT, KOTIKOIRALUOKKA (1)
1. Soheil Nour Amelie – BIS-kotikoira

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

PASI SOININEN

KASVATTAJALUOKAT (16)
1. SOHEIL NOUR – KP, BIS-kasvattaja
2. Golden Desert’s – KP
3. Desierto Belleza – KP
4. Dix Dax – KP

SALUKI 19

TIIA PESONEN

MIKKO MARTTINEN

saluki show 12.6.2016

BIS LIIKKEET
Sunfire Hadiyyah (AVO-2)

BIS DESERT BRED
VSP Qashani Juljul al Suri(AVO) &
BIS Qashani Jullanaar al Farsiya (AVO),

BIS PARTICOLOUR
VSP Badavie Agazzi (NUO), BIS El Hamrah Chamed (SEN)

TIIA PESONEN

RAIJA LUNDSTRÖM

TIIA PESONEN

JARI -PEKK A SUOMINEN

PARAS SILEÄ
BIS Golden Desert’s Badwi (JUN-1) & VSP Vapours Kianah (SEN-4)

NÄYTTELYN VANHIMMAT
Kirman Vasuman (11 v.) ja Dyynien GT Gisele (12 v.)

PARAS PÄÄ
Ta’zim Gohar Ghaos (AVO-3)
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TIIA PESONEN
TIIA PESONEN

LAPSI & KOIRA (6)/ Tuomari: Tiina Vesterinen
1. VENLA (6 v.) & CINDY – BIS-lapsi & koira
2. Oskar (10 v.) & Sasha
3. Kaapro (5 v.) & Potter
4. Aaro (4 v.) & Qimmo
Emilia (9 v.) & Liam – KP
Emma (9 v.) & James – KP

ELISA KOHTAMÄKI

JUNIOR HANDLER (2)/ Tuomari: Tiina Vesterinen
1. PEPPI PELKONEN, 17 v. & RUNE – BIS-junior handler
2. Ella Blomqvist, 10 v. & Ania

SENIOR HANDLER (9)/ Tuomari: Tiina Vesterinen
1. Marika Aaltonen – BIS-senior handler
2. Lea Harimaa
3. Marja Blomqvist
4. Johanna Majoniemi
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tuomarikommentit

Norm Strathdee

M

ikä jännitys iskikään, kun sain kutsun arvostella Suomessa Salukikerhon erikoisnäyttelyssä ja
Saluki Show’ssa. Vielä suuremmaksi se muuttui
kun selvisi, että toinen tuomari olisi pitkäaikainen ystäväni ja matkakumppanini Starr White.
Arvostelisimme ensimmäistä kertaa yhdessä!
Olen ihaillut skandinavisia salukeja lukuisista Skoklosterin
ja Tammsvikin reissuistani saakka. Vuonna 2012 arvostelin
erikoisnäyttelyssä ja näin jo mitä Suomessa olisi luvassa eikä
se tulisi olemaan pettymys. Kiitän jo nyt Salukikerhoa tästä
mahdollisuudesta ja kaikkia näytteilleasettajia muhkeasta
osanottajamäärästä sekä arvosteluideni hyvään ja asialliseen
vastaanottoon.
Tuomarinkartano sopi erinomaisesti tämänkokoisen erikoisnäyttelyn järjestämiseen. Teltoille ja häkeille on runsaasti
tilaa ja kehien laidoilta näki molempiin kehiin. Eikä ruoissa
ja tiloissakaan ole mitään moittimista, päinvastoin. Kehät
olisivat erittäin hyvässä kunnossa ja käsitin, että paikkaa kehitetään edelleen. Tuulelle toki ei voitu mitään.

Yleinen mielipiteeni arvostelemistani salukeista oli, että ne
olivat erinomaisia. Vain pari näyttelyssä ollutta salukia ei
mielestäni ollut kovin tyypillisiä, huonoja hampaita ja purentoja oli vain vähän ja samoin vain parin koiran luonteissa
oli huomauttamista. Suomessa salukeista pidetäänkin yleisesti ottaen erittäin hyvää huolta, mutta muutamia seikkoja
haluaisin kommentoida.
Useimmat päät olivat muiden maiden tapaan hyviä, mutta
toivoisin alaleukojen olevan vahvempia. Suorat välikämmenet ottavat iskuja huonosti vastaan eivätkä ole juoksevalle
eläimelle toivottuja. Lyhyet ja pystyt olkavarret vaikuttavat
myös liikkeisiin niiden kustannuksella. Ylikulmautuneet yksilöt tuntuvat myös olevan heikompia takaosistaan ja väsyvät
helposti metsästyskentillä. Näin myös joitain yksilöitä, jotka
astuivat yli. Tämä johtui useimmiten siitä, että etu- ja takaosan kulmaukset eivät olleet keskenään balanssissa. Paria
koiraa myös esitettiin liian nopeasti juosten. Mittasuhteet
vaikuttavat erittäin paljon yleisvaikutelmaan, ja tätä tulisikin pitää tärkeänä. ”Ideaalin salukin” tulisi vaikuttaa hieman korkeuttaan pidemmältä, mutta vain aavistuksen.
Yleisesti ottaen vinttikoirat ovat jalkavia, kohtuullisesti kulmautuneita kestävyysjuoksijoita ja tehokkaita metsästäjiä.
Kohtuullisuus onkin tärkeä määre tavoitellessa kaunista ja
toimivaa salukia. Vältelkää ääripäitä ja liioittelua, niin jalostus ei voi mennä metsään.
Päivän päättyessä oli ilmiselvää, että omistajat rakastavat
salukejaan ja kotiin lähdettiin aina sen parhaan kanssa, sijoituksista ja palkinnoista viis. •
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tuomarikommentit

A

Starr Ratcliff White

loitan heti kiittämällä Suomen Salukikerhoa kutsusta arvostelemaan erikoisnäyttelyä. Kiitän myös
näytteilleasettajia, jotka kunnioittivat mielipiteitäni ja osoittivat koko viikonlopun ajan rehtiä urheiluhenkeä. Kiitokset myös kanssatuomarilleni
Norm Strathdeelle, joka oli erinomainen matkakumppani ja
yksi parhaimmista ystävistäni koko maailmassa.
Näyttelyssä oli joitain todella upeita salukeja. Olin innostunut joistain yksilöistä ja mieltynyt toisiin. Yleisesti ottaen
koirat esitettiin puhtaina, hyvin valmisteltuina ja hyvässä
kunnossa. Muutamilla oli likaiset hampaat ja tähän kiinnittäisin huomiota.

Yleistäen sanoisin, että päät eivät olleet erikoisen hyviä.
Monilla oli kuhmu kallon takaosassa tai kallo oli jopa pyöreä, kuonot olivat lyhyitä ja alaleuat eivät olleet vahvoja.
Kauniissa päässä tulisi olla hyvä muoto, hieman kiilamainen.
Korvien tulisi olla asettuneet korkealle ja profiilin tulisi olla
melko tasainen (kuitenkin tulisi olla hieman otsapengertä).
Kuonon ja kallon tulisi olla mittasuhteiltaan lähes yhtä pitkät ja tietenkin alaleuan tulisi olla vahva. Toistelin samoja
asioita arvostellessani päitä, mutta onnekasta oli, ettei vika
ollut kaikilla samanlainen.

Vaikkakaan ei ole epätavallista, että kyynärpäät tai välikämmenet ”heittävät”, näin tätä mielestäni liian paljon tämän
kokoisessa koiramäärässä. Takaosat olivat mielestäni parempia, vaikka näinkin jokusen liian kapean tai pihtikinttuisen
takaosan. Suurin ongelma oli kuitenkin sivuliikkeissä, sillä
liian moni koira astui ravatessaan yli. Mielestäni tasapainoinen sivuliike, jossa etu- ja takajalat muodostavat kolmioita,
on erittäin tärkeä ominaisuus. Jotkut erittäin tasapainoiset
salukit esitettiin liian nopeasti juosten ja sen takia niiden
takajalat astuivat etujalkojen ohi. Vaikka tällainen esittäminen onkin näyttävää, se ei kuitenkaan ole oikein eikä etenkään kasvattajatuomareiden tulisi palkita sellaisesta. Toinen
liikkeitä koskeva huomioni koski etujalkoja, jotka nousivat
korkealle, mutta askelpituus jäi siihen nähden puutteelliseksi. Yksi narttu oli oikein erityisen kaunis, mutta kun se lähti
liikkeelle, tuntui ettei se päässyt eteenpäin. Tämä johtuu
yleensä liian lyhyestä olkavarresta tai siitä, että koira kompensoi näyttävästi ylikulmautunutta takaosaa.

Rakastin jokaista luokkavoittajaani. Lauantainen rotunsa
paras oli erittäin kaunis grizzle narttu. Sillä oli vahva ja tasapainoinen pää, hyvä alaleuka ja korkealle asettuneet korvat. Liikkuessaan se sädehti! Se liikkui kuin pilvissä, ja tällaista liikettä meidän tulisi nähdä salukikehissä enemmän.
Mainitsemani nartun liikkeet olivat tasapainoiset mennen
Kaulat olivat pitkiä ja vahvoja. Heikkoja kaulankiinnityksiä ja tullen. Olisin onnellinen, jos olisin kasvattanut sen itse.
oli todella vähän ja vain muutama liian pysty kaula. Yleisesti
ottaen kaulankiinnitykset olivat hyviä joillain yksilöillä oli Sunnuntaina valitsin rotunsa parhaaksi vahvan ja sulavan
sulavimmat selkälinjat joita olen ikinä nähnyt. Oli mahta- uroksen. Sen pää oli malliesimerkki kaikesta siitä, jota halun
vaa tunnustella näitä erityisen sulavia etuosia ja todeta, että päässä nähdä. Sen lavat ja rintakehän syvyys olivat erinomaisilmäni eivät valehdelleet, vaan ne todella olivat sitä miltä sia ja sen alalinja oli kauniisti kuroutunut. Liikkuessaan se
näyttivät.
oli tasapainoinen kaikista suunnista katsottuna. Sen olemus oli uljas ja ylpeä, ja sitä oli ilo katsoa. Olen ylpeä tästä
Ylälinjat olivat vahvoja, vaikka jotkut salukit olivatkin hie- uroksesta.
man pitkiä tai heikohkoja. Useimmilla oli kuitenkin kaunis
ja vahva lanne, jossa oli sopivasti kaarta. Alalinjatkin olivat Mielestäni suomalaiset salukit voivat erinomaisesti. Maassa
hyviä, mutta joillain rintakehä kuroutui liian aikaisin ja joil- on asiaansa vakavasti suhtautuvia ja omistautuneita kasvatlain ei kuroumaa juuri huomannut. Vanhoilla koirilla alalin- tajia, joiden kasvatit ovat ihastuttavia ja kehissä koiria esittija on toki iän takia maltillisempi kuin nuorilla. Kun lavan vät niin nuoret kuin vanhemmatkin. Olen iloinen, että maaja olkavarren olivat hyvässä kulmassa, myös rintakehän sy- ilmasta löytyy tällainen salukien linnake.
vyys oli riittävä.
Vielä suuri kiitos kutsusta arvostelemaan! Viikonloppu oli
Vakavimmat puutteet olivat liikkeissä. Jotkut erittäin kau- takuulla yksi ikimuistoisimmista kokemuksistani tuomaniit koirat särkivät sydämeni, kun ne lähtivät liikkeelle. roinnin saralla. •
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Juoksulajien
mestaruuskokeita
tekstit ylituomarit ja sanja kuusela

pirjo puttonen

Pohjoismaiden mestaruuskilpailu 2016, Salukikerhon rata- ja veteraanimestaruus,
ratajuoksun Derby- ja veteraanimestaruus sekä Euroopan maastomestaruus 2016

Pohjoismaiden mestaruuskilpailuiden podiumnelikko, korkeimmalla korokkeella Kianoush Y-Shirvan.

11.6.2016 tampere

Kansainvälinen Pohjoismaiden
mestaruuskilpailu ja sijoituskilpailu

ylituomarin kertomus:
Kauden ensimmäinen kansainvälinen kilpailu ja arvokilpailu PM-6 sekä sijoituskilpailu juostiin miellyttävästä aurinkoisessa +15°C säässä. Sade kasteli sopivasti molempien taukojen aikana rataa ja rata pysyi erinomaisessa ja
nopeassa kunnossa koko kisan ajan. PM -16 titteleitä jaettiin 10 kpl. (AF,BO,CI,FA,IT,SA,SL,UN,WH n ja WH u voittajille). Cacilleita jaettiin 4 kpl. (BO, IT, WH n ja WH u voittajille).
Rataennätyksiä juostiin 2 kpl (CI ja SL). Hylkäyksiä jouduttiin valitettavasti jakamaan 3 kpl (BO, CI ja FA) ja kaksi
koiraa keskeytti (BO ja IT). VINTYT-palkinto jaettiin koetoimitsijaharjoittelija Anna-Leena Lahdelle, joka suoritti
harjoittelutehtävänsä todella esimerkillisesti ja hyväksytysti. Ajanottopäällikköharjoittelun suoritti hyväksytysti Mia Salmi ja lähettäjäharjoittelun suoritti hyväksytysti Kimmo Salmi. Kilpailussa riittävästi toimihenkilöitä.
Todella lämminhenkinen ja miellyttävä koetapahtuma.
KIITOS.
- Jari Heikkinen
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lähtö 13: pm-2016 alkuerä, 480 m
1.

Kianoush Y-Shirvan

Seija Kotti-Rantala

2.

Sharraque Asvinn

Hanna & Arto Ojanperä

3.
4.

Yuzak Aurangzeb
Khronos Min Al Asife

Pirjo Puttonen
Seija Lehmusto, Ritva &
Jari Latva-Rasku

33,48 s
SERTK
33,84 s
SERTK
34,01 s
35, 29 s

lähtö 30: pm-2016 finaali, 480 m
1.

Kianoush Y-Shirvan

Seija Kotti-Rantala

2.
3.
4.

Yuzak Aurangzeb
Sharraque Asvinn
Khronos Min Al Asife

Pirjo Puttonen
Hanna & Arto Ojanperä
Seija Lehmusto, Ritva &
Jari Latva-Rasku

34,06
PM-16
34,60 s
34,60 s
35, 55 s

sa jäähdyttelemässä. Sisarusten välinen uusinta-alkuerä sujui
rauhallisissa merkeissä. Manzana lähti paremmin ja juoksi
kovempaa.
Veteraanikaverukset sitten järjestivätkin jännää koko
rahan edestä. Rouvathan ovat tunteneet pienestä pitäen
ja Kimble sitten päätti kyseenalaistaa koko touhun järkevyyden. Selmalla (yuzak selma) paloi käämi – ihan syystä. Sitten oltiinkin vähän noloina ja huvittuneina kaikki.
Tällaistahan tämä välillä on. Koirat on koiria. Salukitkin.
Finaalissa kerhon mestaruutta tavoitteli nuori kolmikko, Manzana, Zelda ja toisessa alkuerässä hienosti juossut
Hippu (yuzak aurangzeb). Alku oli melkoista linjojen
hakua. Manzana rynni muiden edelle kopista 5 sisemmälle radalle ja Zelda päätti väistää samalla ulommas Hipun
jäädessä hetkeksi risteävien sisarusten taakse. Manzana ehti
juosta melkoisen kaulan seuraaviin, ennen kuin sitä selkeästi
nopeampi Hippu sai juoksunsa rytmin kohdilleen. Maaliin
tultiin Manzanan johdolla, Hipun kiriessä joka askeleella ja
Zeldan pitäessä hitaasti mutta varmasti perää.
Oulussa on aina mukava käydä kisoissa eikä vähiten siksi,
että Virpiniemi on nykyään meille se ”lähirata”. Hyttysten
määrästä voisi hieman valittaa, mutta muuten järjestelyt toimivat ja kisan päätteeksi kaikki kynnelle kykenevät pääsivät
vielä juoksuttamaan harjoitusvetoja koirilleen. Ollaan käyty
aiemminkin ja mennään taas uudelleen! •

pirjo puttonen

V

irpiniemessä oli juhannustunnelmaa jo aatonaattona saavuttuamme paikalle torstai-iltana. Tosin
leppoisa iltalenkkimme merenrannalle muuttui
pakene tai tule syödyksi -taisteluksi hyttysten
kanssa. Perjantaiaamuna helpotuksen lentäviä verenimijöitä vastaan toi tuuli sekä riittävät hyttyskarkoitteet.
Karavaanimme kilpailutettavana olivat tällä kertaa kaksi
SSaK:n mestaruuteen osallistuvaa sisarusta, Zelda (non
serviam drakaina karkharodon) ja Manzana (ns domina animarum) sekä veteraaneissa viimeistä vuotta kisaava
Kimble (ns apage satanas). Nuorison juoksentelua ei tullut edes jännitettyä, mutta veteraanin kanssa on aina kysymysmerkkejä ilmassa. Eikä syyttä. SSaK:n mestaruuden alkuerät sujuivat omien osalta vaihtelevissa merkeissä. Ensin
matkana oli juhannusracen perinteinen 280 m, jonka siskokset juoksivat samassa neljän koiran lähdössä, ja siinähän
riitti draamaa. Itse en kopeilta nähnyt mitä takakaarteessa tapahtui, Manzanan loikatessa sisäradalta yllättäen ulos,
Haythamin juostessa Manzin ja ratakiskon väliin, mutta ilmeisesti jotain ihan tuomarin silmien alla, tuloksista päätellen. Tulppaana (kurkiauran hemaiseva noita) taas päätti aloittaa leikin matkakaverinsa Zeldan kanssa ja torppasi
siinä Zeldan etenemisen. Tuloksena kaksi diskiä ja sisaruksille uusintalähtö. Toista alkuerää en ehtinyt nähdä, sillä
keskittymiseni herpaantui, kun haahuilimme koirien kans-

Salukikerhon ratamestari
Non Serviam Domina Animarum ja
ratamestari-VSP Yuzak Aurangzeb.

24.6.2016 oulu Juhannus race 2016 ja sijoituskilpailu, SSaK:n rata- ja veteraanimestaruus
ylituomarin kertomus:
Jo perinteeksi muodostunut Oulun Juhannus Race juostiin loistavassa säässä auringon paistaessa. Lämpötila noin 17 C astetta.
Kilpailu vietiin läpi leppoisissa tunnelmissa kuitenkin siten, että
kaikki sujui jouhevasti. Viehe aiheutti kahteen whippet-lähtöön
ongelmia, ensimmäinen ongelma johtui lämmön laajentamasta
ja kaareuttamasta kiskosta ja toinen potentiometriongelmasta,
jonka johdosta vetolaitteen ”kaasu oli pohjassa” ja viehe karkasi koirilta näkymättömiin. Lähtö uusittiin samantien, jolloin viehe
toimi taas normaalisti ja koirat saatiin kunnialla maaliin. Kokeessa
miteltiin myös Salukikerhon rata- ja veteraanimestaruudesta.
Veteraanilähdössä juoksi kaksi koiraa, joiden molempien suoritus
jouduttiin hylkäämään. Juhannus racen salukien alkuerälähdöistä
jouduttiin hylkäämään neljä koiraa seitsemästä, joka on mielestä-

ni aivan liikaa. Kaikki häirinnät olivat selkeitä, sääntöjen vastaisia
ja tuomarineuvoston yksimielisiä hylkäyksiä. Osalla kilpailuttajista
tietenkin juhannustunnelmat oleellisesti kärsivät, jonka johdosta
havaittavissa oli epäasiallista kommentointia tuomarityöskentelystä. On erittäin valitettavaa, että kyseenalaistetaan riippumaton
tuomaritoiminta, varsinkin kun tuomarineuvosto koostui todella
kokeneista tuomareista. Erittäin ikävänä koen myös nykypäivän
trendien mukaisen sosiaalisessa mediassa ”revittelyn”. Ei ole olemassa ”kevyttä diskiä”, vaan vain ja ainoastaan hylkäys sääntöjen vastaisesta toiminnasta kokeessa. Mutta, ei muuta kuin katse
eteen ja suunpielet ylöspäin. Kaarrretuomariharjoittelun hyväksytysti suoritti Kimmo Salmi
– Ari Raappana
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Salukikerhon rataja veteraanimestaruus 2016
lähtö 11: juhannus race AE1, 280 m
1.

Non Serviam
Domina Animarun

Heidi Lappalainen, Sanja 20,37 s
Kuusela, Lumikirsikka
Lappalainen

2.

Non Serviam
Drakaina
Karkharodon

Heidi Lappalainen, Sanja 21,53 s
Kuusela, Lumikirsikka
Lappalainen

–

Kurkiauran
Hemaiseva Noita

Viljo Hassinen, Helena
Perttula

–

Ruweis Haytham

Minna & Kari Pikkarainen DISK

DISK

16.07.2016 oulu

Derby- ja Veteraanimestaruus 2016
sekä sijoituskilpailu
ylituomarin kertomus:
OSVKH ry järjesti Oulussa 16.7.2016 Virpiniemen vinttikoiraradalla Derby-16, Vet.Mest-16 sekä sijoituskilpailun. Kisa alkoi klo 12:00
ja viimeinen lähtö klo 15:00 tämän päälle vielä palkontojenjako.
Yöllisistä rankkasateista huolimatta rata oli erinomaisessa kunnossa. Lähtöjä kaikkiaan 21 kpl. Ei yhtään hylkäystä! Vintyt ry:n erikoispalkinto jaettiin RE:n juosseelle whippet Chasing Lane’s Going
For Goldille. Järjestelyt erinomaiset, toimihenkilöt ja tuomaristo
päteviä. Puitteet arvokisalle sopivat. – Jouko Huovinen
* merkityt ajat ovat KV-aikoja. SERTK merkitään ainoastaan yhdelle
koiran KV-ajalle per kilpailu. Jos koira saa kokeesta DISKin yhdellekään sen KV-ajalle ei merkitä SERTK:ta.

Yuzak Aurangzeb

Pirjo Puttonen

20,25 s

–

- Mu’azzaz Barande

Heli Kuusikko

DISK

–

- Desierto Belleza
Hyperborea Divina

Heli Kuusikko

DISK

1.

kimmo marjamäki

lähtö 12: juhannus race ae2, 280 m

lähtö 16: SsaK veteraanimestaruus, 280 m
–

Non Serviam Apage
Satanas

Heidi Lappalainen, Sanja DISK
Kuusela

–

Yuzak Selma

Pirjo Puttonen

DISK

lähtö 30: juhannus race fin1, SsaK ratamestaruus, 480 m
1.

2.

3.

Kolmevuotiaiden ikäluokkakilpailun nopein, Dyynien Kesra Khason.

lähtö 7: derby 2016, aikajuoksu, 480 m
1.

Dyynien Kesra Khason Tarja Pääkkönen, Kimmo
Marjamäki

2. Non Serviam Domina
Animarum

Heidi Lappalainen, Sanja
Kuusela, Lumikirsikka
Lappalainen

Non Serviam
Domina Animarum

Heidi Lappalainen, Sanja 34,63 s
SSaKRM–16
Kuusela, Lumikirsikka
Lappalainen

lähtö 10: sijoitus 480m, pisteet 15-15, 480 m

Yuzak Aurangzeb

Pirjo Puttonen

1.

Non Serviam
Drakaina
Karkharodon

35,06 s
SSaKRM-16
VSP

Heidi Lappalainen, Sanja 36,25 s
Kuusela, Lumikirsikka
Lappalainen

Yuzak Ardashir

2. Mu’azzaz Barande

33,28 s *
SERTK
34,09 s

Marketta Kristo

34,65 s

Heli Kuusikko

37,50 s

lähtö 22: derby 2016, finaali, 480 m
1.

Dyynien Kesra Khason Tarja Pääkkönen, Kimmo
Marjamäki

2. Non Serviam Domina
Animarum

Heidi Lappalainen, Sanja
Kuusela, Lumikirsikka
Lappalainen

33,44 s *
DVR-16
34,04 s

Kokeessa ei ollut salukien veteraanilähtöjä.
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Vel’ké Polen valloittajat
Suomen salukien EMM-joukkue lähti mittelöimään Euroopan
maastomestaruuskokeeseen Slovakian Vel’ké Poleen. Kilpailut
järjestettiin 17.–19.6.2016 Slovakian vuoristomaisemissa, jossa
myös radat olivat pitkiä ja vaativia. Suomea edustivat tänä
vuonna kolme pentuesisarusta Zarabis Quaneisha, Qesarah
ja Quadre sekä Zarabis Oldooz ja Khronos Min al Asife.
Palkintokorokkeelle nousi narttujen neljänneksi sijoittunut
Zarabis Quaneisha, jonka matkaan voit hypätä nyt.
teksti iris ja erkki ritola kuvat jari latva-rasku

J

ari (latva-rasku) ja jarmo (lehmusto) puolisoineen, moninkertaiset EMM-maastokisojan kävijät,
alkoivat viime syksynä puhua meille tämän vuoden
kisoista Slovakiassa ja kuulimme monia värikkäitä
kuvauksia aikaisempien kisojen kokemuksista. Joku
vanha polte karavaanarivuosilta (SF-Caravan numeromme
on 1766) alkoi herätä henkiin. ”Taas baanalle...” ”Nytkö
vanhakin nuortuu? ” Iris on seijan (lehmusto) mukana
tehnyt monia näyttelymatkoja Baltiaan ja muihin entisiin
Rautaesiripun maihin, joten paikallistuntemusta ja keinoja
tarvittaessa löytyisi.
zarabis quaneishan, Ruskan, hinku vieheen kiinniottoon tiedettiin. Likka on tosissaan, jos pääsee mukaan.
Ruskan ”hormonien juoksu” kuitenkin loppui vain pari viikkoa ennen kisaa. Kun se viimein pääsi juoksemaan vapaana, maastolenkit olivat ponnettomia. Lännen Vinttikoirien
maastoharjoituksissa into oli kuitenkin entisellään, joten

ajattelimme, että mennään nyt katsomaan paikan päälle,
kuinka ne Euroopan huiput siellä arvokisassa juoksevat.

Via Balticaa Slovakiaan
Helsingin satama oli tällä kertaa erilainen kokemus kuin koskaan aiemmin. Löysimme toki toisemme, vaikkemme ihan niin kuin oletimme. Tallinnan satamassa eksyimme heti toisistamme, mutta Seijan ja
Jarmon vahva paikallistuntemus toi kolmen auton letkan
yhteen ja matka Via Balticaa pitkin jatkui suunnitellusti. Liettuassa vastaan tuli pari kilometrien pituista Naton
kolonnaa. Liettuassaa yövyttäessä jo kuukausia aiemmin
tehdyt sopimukset eivät toimineet, mutta palvelu oli muuten ystävällistä ja edullista. Kaikki toimi, kun kotimatkalla
palasimme samaan paikkaan. Puolassa liikenne oli varsinkin rekkojen osalta vähintäänkin ”runsasta”. Kokeneen johtoauton ansiosta etenemisemme oli kuitenkin hallinnassa.
Kolmannessa autossa vanha diesel-Passat joutui tekemään jatkuvasti parastaan, ettei kartturini, kokenut
kakkoskuski, olisi menettänyt mielentyyneyttään.
150 km/h oli aika tavallinen nopeus, mutta keskustelua kaasupolkimen asennosta syntyi silti. Vanhoja
vihreitä/punaisia päin kai joutui ajamaan enemmän
kuin yhteensä aiemmin elämässään, mutta röyhkeys
liikenteessä kuitenkin oli pakollista. Liikennekuri
ruuhkaisillakin alueilla oli kiitettävää. Navigaattorit
Ruska odottelemassa
vuoroaan omaan
alkueräjuoksuunsa, jonka
jälkeen sen sijoituksena oli
kutkuttavasti toinen.
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Ruska, Zarabis Quaneisha, EMM-2016-kokeen neljännellä palkintokorokkeella.

olivat suureksi avuksi, mutta aiheuttivat joskus myös ongelmia, kun toisinaan niillä oli eriävä mielipide ajettavasta reitistä. Pahemmilta eksymisiltä kuitenkin vältyttiin.

Perillä kisapaikalla
Kilpailualueet olivat vaativat, koska korkeuserot suuret ja pituus kaikilla kolmella radalla oli noin 850 m. Joillain radoilla oli osioita, joita ensimmäinen opettajani, tarmo aarrekari, ei olisi kelpuuttanut. Joukkueemme menestys oli, voi
sanoa, uskomattoman mahtava! Suomalaisten osallistujien
yhteishenki sekä tuki kisaajille oli aukotonta! Lämmin kiitoksemme! Pääsy Podiumille oli unohtumaton – once in a
lifetime! Ruska on juoksijana ritvan ja Jarin aivotyön tulos.
Hinku vieheeseen on synnynnäinen. Toki sitä on pienestä
pitäen herätelty ja vahvistettu. Treeni on ollut vapaata intervallia ja ”painiharjoitusta”, nyttemmin kuura-siskon kanssa
jokseenkin päivittäin. Joskus vain jolkotellaan, haistellaan ja
kisataan leikkien pikku-lumin kanssa.
Ruska: ”Aika hitaasti tuo Ukko tajuu, mistä näissä kisoissa
on kysymys. Panttaa mun nenäsuojusta loputtomiin, vaikka heti lähtemällä mä sen saaliin heti nappaisin. No, onhan
tietty reilua antaa pupulle vähän etumatkaa.” •

Maastoharjoituksissa into
oli kuitenkin entisellään,
joten ajattelimme, että
mennään nyt katsomaan
paikan päälle kuinka ne
Euroopan huiput siellä
arvokisassa juoksevat.
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Euroopan maastomestaruuskokeen lopputulokset
Nartut
1.

Raa’zia Sahi’ba al Asmaanii

Elsje van Mieghem, BE

529,

K.Rohrbach & R. Devaux, CH

527

ECC 2016, CACIL, CACT
2.

Hasna Sharaf al Bait
R-CACIL, R-CACT

3.

Leyla of Falconers Dream

Isabell Kirisits-Ilek, F

523

4.

ZARABIS QUANEISHA

ERKKI RITOLA, FI

521

5.

Talija El Kolub

Eva Hromadová, CZ

519

6.

Tâdj Mahâl Jadakarida

K.Rohrbach & R. Devaux, CH

516

7.

Crazy van de Bruinbrand

Jacqueline Lagarde-Duppen, NL 516

8.

Tizpa Porgouhar Zarrin

K.Rohrbach & R. Devaux, CH

9.

Al Wathba Esther Fadheela

Ingela Hägg, SE

512

10.

Mazra’e Gangall Cala Anguila Ingela Hägg, Se

512

515

11.

Niki Sameen

Alessandra Bianchi, IT

511

12.

Uma Chloe el Mahbub

Petra Kaiser-Reimaan, DE

511

13.

Catifa al Naqawa

Alena Kozlova, RU

510

14.

Ghadiya-Razuna al Firdous

Shera Chuat, FR

510

15.

Ischkira Iranschahr

Monika Dahncke, DE

510

16.

Dhawati Ujala Lamiah

Katarina Widström, SE

508

17.

Homa Sharaf-al-Bait

Ursula Lehr, DE

508

18.

Aniyah Al Nasya

Devis Sparacca, IT

508

19.

Baheeyah Sa’d al-Nashirah

Cathleen Plietz, DE

506

20.

Simhearth Baghdad

Lunghi Silvana, HU

505

21.

El Buste Farlat

Skaisté Skibiniauskiené, LT

504

22.

El Ferial Faralat

Aleksandra Konczakowska, PL

504

23.

Laaibah of Falconers Dream

Friedrich Wiehser, AT

504

24.

Mehrshid of Falconers

Friedrich Wiehser, AT

502

Dream
25.

Khalils Calista Canace

Anne-Li Emanuelsdotter, SE

501

26.

Kamria of Falconers Dream

Friedrich Wiehser, AT

500

27.

ZARABIS QESARAH

JARI & RITVA LATVA-RASKU, FI

500

28.

Bita Silayja Sa’d al-Nashirah

Nicole Faschingeder, AT

499

29

El Casar Farlat

Natalia Zeszutek, PL

495

30.

Hijab Sharaf-al-Bait

May-Britt Jörder, DE

495

31.

Ghamseh Golnaz Danone

Gabriela Holánková, CZ

491

32.

Volgai’as Isis

Elsje van Mieghem, BE

491

33.

Shah Mat Sherazade

Alberto Banderali, IT

491

Rita Gede, HU

490

34. Arshan Anais

23.

Anis Avatar Pinc

Edith Reitter Mag., AT

509

24.

Dioskury Araks Allous

Elena Vorobyeva&Tarkhov, RU

509

25.

Darayavanush van de
Bruinbrand

Henriette van Bodengraven, NL

509

26.

Lubab Al Kadam Avalon
Furat

Ingrid Färnhök

509

35.

Basarat Karim Floristana

Elena Soboleva, RU

489

27.

Al Sarif Kambizes

Barbara Zemła, PL

508

36.

Rim Muezu

Simone Banderali, IT

489

28.

Ilyas-Ushas al Firdous

Shera Chuat, FR

507

37.

Persis-Esadi al Firdous

Shera Chuat, FR

487

29.

El Toro Farlat

Michał Łuczak, PL

506

38.

Dhawati Unaza Bint Rafiiqa

Katarina Widström, SE

487

30.

Benny Wallin, SE

506

39.

Paschdou’s Begum

Wilfried Bormacher, DE

486

Shamali Hamali Imram Nadir
ibn Raadin

40.

Latisha Sannatis

Natalia Zeszutek, PL

486

31.

Zargan Maysoona’s

Jolanta Gruber, PL

504

41.

Simheart Zucca Ziyadah at

Sylvie Couneson, BE

484

32.

Ayman Deluca Moravia

Hana Kopecká, CZ

503

33.

Layyin of Falconers Dream

Friedrich Wiehser, AT

503

34.

Doubletime’s Matrix
Revolutions

Maria-Teresa Alcántara, CH

502

35.

Neema-Khan Y-Shirvan

H.-Martin Giese, DE

502

Tâdj Mahâl
42.

Azadeh Sarani Kambizes

Barbara Zemla, PL

483

43.

Cabiria

Maura Canovaro, IT

482

Natalia Zeszutek, PL

482

44. Ta’zim Faraza Fadilah

K.Rohrbach & R. Devaux, CH

481

36.

Al’Salim Kambizes

Sabine Schreiber, AT

501

46. Jaya Ouija Hadi el Basher

Henk van der Lichte, BE

479

37.

KHRONOS MIN AL ASIFE

RITVA & JARI LATVA-RASKU, FI

501

47.

Anne-Li Emanuelsdotter, SE

475

38.

Harun Sharaf-al-Bait

45.

Hajar Sharaf-al-Bait
Mazraé Gangall Cheyenne
Wyoming

48.

Emina Emel Al Djiibaajah

497
K.Rohrbach & R. Devaux, CH

Dini/Gineke/Sabine Ziljstra-

475

Albers/Njikamp/Horn, NL

39.

Hirad Sharaf-al-Bait

Jean-Paul Tardier, BE

496

40.

Yashars Esteban

Agnes Malmström, SE

495

49.

Salome el Kolub

Eva Hromadová, CZ

465

41.

Shah Mat Vares

Alessandro Marchesi, IT

492

50.

Asma Al Nasya

Hana Bednariková, CZ

463

51

Davu Jumanji Gharzia

Christine Högl, AT

458

42.

Sivatagi Tündérek Aramis

Lunghi Silvana, HU

491

52.

Humairah Sharaf-al-Bait

K.Rohrbach & R. Devaux, CH

187

43.

Garay Fardos el Arab

Jean-Paul Tardier, BE

490

dns

Budjintayja Maysoona’s

Jolanta Gruber, PL

44.

Shamali Jayed Tafar Ibn Abu
Samah

Benny Wallin, SE

490

45.

Guschtaa Fardo el Arab

Jean-Paul Tardier, BE

478

46

Badar Al-Najir

Mikuláš Kevély, SK

453

dnf

Fareed Al Zahra

Mónika Kovács, HU

dnf

Farruk

Simone Banderali, IT

Urokset
1.

Afifa Ataya

Carina & Linnéa Andersson, SE

528

Elke Lichtenegger, AT

528

ECC 2016, CACIL, CACT
2.

Layth of Falconers Dream
R-CACIL, R-CACT

3.

Shah Mat Uajid

Alessandro Marchesi, IT

523

4.

Ila Iranschahr

Monika Dahncke, DE

523

5.

Lahatpar Hadi el Basher

Henk van derk Lichte, BE

522

6.

Q’Ahzam Tab’i Al Asmaanii

Maria-Teresa Alcántara, CH

522

7.

ZARABIS OLDOOZ

SEIJA & JARMO LEHMUSTO, FI

521

8.

ZARABIS QUADRE

SEIJA & JARMO LEHMUSTO, FI

518

9.

Khaled of Falconers Dream

Silvia Gugganig Silvia, AT

518

10.

Doubletime’s Red Pepper

Cecile Schachtler, CH

518

11.

Mohdjaheri al-Safi

Henriette van Bodengraven, NL

518

12.

Davu Jumanji F’Tooraj

Helmut Schmidt, DE

517

13.

Buskadjy Maysooona’s

Jolanta Gruber, PL

516

14.

Ru’shan Ja’mal Al Asmaanii

Michael Schmidt, DE

515

15.

Red Hawks Qasim Samir

Benny Wallin, SE

514

16.

Futun Al Zahra

Martina Ryslerová

512

17.

Tizpa Porgouhar Isfandiyar

Henriette van Bodengraven, NL

261

18.

Djami van de Bruinbrand

Jacqueline Lagarde-Duppen, NL

512

19.

Lironpili Hadi el Basher

Henk van der Lichte, BE

511

20.

Laziz of Falconers Dream

Friedrich Wiehser, AT

511

21.

Ilam Shah el Riad

H.Martin Giese, DE

510

22.

Almas Avatar Pinc

Markéta Benešová, CZ

510

dns

Mithrandir Min Al Asife

Henriette van Bodengraven, NL

disk

Arabica Basim

Anna Laskowska, Diana
Andrysiak

disk

Ahrab Abkabud Maysoona’s

Jolanta Gruber, PL
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Haittaavatko hormonit
harrastamista –
Nartun kiimakierto tutuksi
Haastattelu ja teksti terja koivumäki
Julkaistu alunperin afgaani 2/2016
Terveyskyselyiden osalta afgaanien tulokset
vaihdettu salukien tuloksiin.

Narttukoiran kanssa harrastaminen
edellyttää yleensä aina sen hormonikierron huomioimista. Paneuduimme
aiheeseen haastattelemalla arvostettua lisääntymistieteen erikoiseläinlääkäriä Merja Dahlbomia.

N

artunomistajille on itsestään selvää, että juoksuradoilla ja muilla yhteisillä harrastuspaikoilla
ei juoksuaikana saa käydä edes harjoittelemassa, kisaamisesta puhumattakaan. Näyttelyihin
juoksuinen narttu voi osallistua – monissa muissa lajeissa tulee sen sijaan pakollinen tauko vähintään kiiman ajaksi tai osallistumiseen vaaditaan erikoisjärjestelyitä.
Usein taukoa joudutaan kuitenkin pitämään paljon pidempään kuin nuo kiiman noin kolme viikkoa, sillä hormonit
vaikuttavat nartun psyykeen ja fysiikkaan monin tavoin
vielä pitkään kiiman jälkeenikin – ja luonnollisesti jollain
tavoin koko kiimakierron ajan.

Kiima ja valeraskaus
Kiima ja valeraskaus aiheuttavat muutoksia koiran elimistössä ja psyykessä. merja dahlbom kuvailee tapahtumia näin:
”Esikiiman aikana nartun elimistö erittää lisääntyvässä määrin estrogeenihormonia. Estrogeenin vaikutuksesta narttu
on usein levoton ja äreä. Joskus narttu voi käyttäytyä jopa
aggressiivisesti. Estrogeenierityksen huipun jälkeen hormonin pitoisuus laskee nopeasti, ja samalla progesteronieritys lisääntyy. Tässä vaiheessa nartun olo rauhoittuu, ja se muuttuu
pikkuhiljaa ikään kuin sisäänpäin kääntyneeksi. Kolmisen
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viikkoa ovulaation jälkeen alkaa hiljalleen prolaktiinin erittyminen aivolisäkkeestä. Prolaktiinilla on tiineyttä ylläpitävä vaikutus ja se alkaa myös valmistaa nisäkudosta maidoneritykseen. Nämä vaikutukset johtavat valeraskausoireen
kehittymiseen, joka ilmenee yleensä oletetun synnytysajan
jälkeen. Prolaktiinihormonin tarkoitus on turvata pentujen
hoidon onnistuminen, ja sen vuoksi narttu reagoi tälle hormonivaiheelle voimakkaasti. Narttu tekee pesää, ’imettää’
leluja, puolustaa ’pentujaan’, on haluton liikkumaan jne.”
Narttu on ovulaatioon päättyneen kiiman jälkeen aina
joko tiineenä tai valetiineenä, kertoo Dahlbom.
”Munasarjoista ovulaation jälkeen (itse asiassa koiralla jo pari
päivää ennen ovulaatiota) erittyvän progesteronin määrä on
samankaltainen niin astutetulla tiineellä, astutetulla tyhjäksi jääneellä kuin astuttamattomalla nartulla. Tällainen
hormonieritys on tyypillistä muillekin koiraeläimille (susi,
kettu, supikoira jne.) Nartuilla alkaa prolaktiinieritys aivolisäkkeestä noin tiineyden puolivälissä, mikä valmistaa narttua synnytykseen ja imettämiseen. Koska koira- (ja susi-)
laumassa narttujen kiimat synkronoituvat eli kiimat ilmenevät hyvin samanaikaisesti, lauman nartut ovat myös hormonitoiminnaltaan melko lailla samassa vaiheessa. Tämä
mahdollistaa maidonerityksen kehittymisen usealla nartulla
samanaikaisesti, jolloin synnyttämätönkin narttu voi hoivata toisen nartun pentuetta tarvittaessa. Äidinvaistojen kehittyminen on kuitenkin synnyttäneellä voimakkaampaa kuin
valeraskailla nartuilla.”

Muutokset tuki- ja liikuntaelimistössä
Myös tuki- ja liikuntaelimistössä tapahtuu muutoksia.
”Estrogeenierityksen tiedetään löysyttävän sidekudosrakenteita kuten nivelsiteitä. Tämä lisää jossain määrin lantion elastisuutta ja helpottaa synnytystä. Jos koiran nivelen, esimerkiksi lonkkanivelen, rakenne on valmiiksi löysä, voi kiiman
estrogeenivaiheen aikana löysyys lisääntyä. Rakenteiltaan
terveissä nivelissä estrogeenin vaikutusta ei voi todeta”, kertoo Dahlbom.
Nartuilla on kiimakierto keskimäärin kolme kertaa kahdessa vuodessa eli siis noin 8 kk välein. Vuonna 2015 teh-

dyssä salukien terveyskyselyssä kartoitettiin salukinarttujen
kiimankierron pituutta. Kyselyn mukaan kiima oli tyypillisesti 7–8 kuukauden välein, mikä osuu hyvin Dahlbomin
mainitsemaan tilastolliseen haarukkaan. Lyhyemmän kierron aikana, esim. 5–6 kuukauden välein, narttu kokee myös
valeraskauden useammin kuin useimmat kanssasisarensa,
ja omistajia saattaa huolettaa ehtiikö nartun elimistö olla
lainkaan ns. normaalitilassa. Dahlbom kuitenkin lohduttaa,
että kiimakierron kaikki vaiheet ovat ns. normaalitilaa nartulle. ”Normaalina kiimakiertona pidetään vähintään neljän kuukauden väliä kiiman alusta kiiman alkuun. Viiden–
kuuden kuukauden kierto ei siis ole poikkeuksellisen tiheä.
Kiimattoman jakson pituus kiimojen välillä on ratkaiseva kohdun palautumiselle. Kahden kuukauden mittaisen
ajan katsotaan riittävän, jotta uusi tiineys olisi mahdollinen.
Useimpia narttuja ei pyritäkään astuttamaan peräkkäisiin
kiimoihin. Jos narttu jostain syystä oireilee psyykkisesti kiimojen aikana tai on voimakkaasti valeraskausoireinen, voi
kierto tietysti narttua henkisesti rasittaa. Fyysisesti kiimakierto ei missään vaiheessa liene kovin rankkaa.”

Valeraskaudesta
Valeraskauden periytyvyydestä ei Dahlbomin mukaan ole
selvää näyttöä. ”En tiedä tutkimusta, joka olisi osoittanut
voimakkaiden valeraskausoireiden periytyvän”, hän toteaa,
mutta jatkaa, että käytännössä kuitenkin monet kasvattajat
kertovat näin tapahtuvan. ”Valeraskauden oireita lisää kuitenkin mm. kilpirauhasen vajaatoiminta, joten nartun yleisen terveydentilan tutkimus on tarpeen ennen kuin itse valeraskauden periytyvyydestä voisi jotain sanoa.”

Kiimakierron kaikki
vaiheet ovat ns.
normaalitilaa nartulle.
Dahlbom painottaa, että valeraskaus ei ole sairaus jota
pitäisi hoitaa tai mihin pitäisi jalostuksellisesti vaikuttaa.
”Voimakkaitakin valeraskausoireita osoittavat nartut tiinehtyvät normaalisti. Maidonerityksen käynnistyminen kielii pikemminkin hyvästä hormonitoiminnasta”, hän toteaa.
”Toki, jos oireet pitkittyvät kuukausien mittaisiksi, rajoittaa
se nartun käyttöä, ja silloin hoitaminen on perusteltua. Olen
noudattanut omien potilaitteni hoidossa periaatetta, että valeraskausoiretta hoidetaan, jos se häiritsee nartun normaalia
elämää tai omistajaa”. Valeraskauden oireita voidaan helpottaa hormonitoimintaan vaikuttavalla lääkityksellä (kabergoliini, esim. Galastop, Kelactin), jonka varoaika (14 vrk)
näyttelyiden ja kokeiden suhteen kannattaa kuitenkin muistaa. ”Kabergoliini on prolaktiinihormonin vastavaikuttaja
eli prolaktiinin vaikutus estyy lääkityksellä. Lääkitystä voi
käyttää aina, kun oire on häiritsevän voimakas tai hyvin pitkäkestoinen. Hoitoaika on 7–8 vrk”, kertoo Dahlbom.
Kysymykseen luonnonmukaisten lääkkeiden käytöstä
Dahlbom suhtautuu varauksella ja toteaa: ”Ruokinnallisin
muutoksin, lähinnä ruokaa vähentämällä, voidaan joskus
saada lievitettyä valeraskauden oireita. Mieluista pureskeltavaa voi antaa nartun ajatusten viemiseksi pois hormonimylläkästä, vaikka varsinaista ravitsemuksellista tehoa ei ta-
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voiteltaisikaan. Luonnonlääkkeisiin on vaikea ottaa kantaa.
Niistä puuttuvat lääkkeiltä vaadittavat teho- ja annosvastekokeet. Myös vaikuttavan aineen pitoisuus voi vaihdella
purkista toiseen, jolloin annoksen määrääminenkin on hankalaa. Luonnonlääkkeet voivat silti sisältää hyvinkin tehokkaita aineosia”, muistuttaa Dahlbom.

Valeraskaus ja koiraharrastukset
Kiiman jälkeen kehittyvät valeraskausoireet ovat tuttuja monille narttujen omistajista. Salukien viimeisimmän terveyskyselyn (2015) mukaan 41 % salukinartuista osoitti jonkinasteisia valeraskausoireita kiiman jälkeen. Valeraskaudesta
kärsivien narttujen oireet ilmenevät runsaana maidonerityksenä (44 %), kuviteltujen pentujen hoitona (13 %) ja luonteen
muutoksina (15 %). Nämä voimakkaat oireet vaikuttavat ymmärrettävästi myös harrastustoimintaan. Näyttelyissä valeraskas narttu saattaa olla haluton esiintymään ja huonotuulinen. Ja vaikka näyttelyt eivät vaadi koiralta suurta fyysistä
ponnistelua, voivat maitoa täynnä olevat nisät ääritapauksessa jopa haitata sulavaa liikkumista. Valeraskauden ”synnytysvaiheessa” narttu saattaa myös olla niin levoton ja kipeän
oloinen, että siltä ei voi vaatia näyttelyedustamista tai se voi
tarvita jopa kipulääkitystä.
Suorituskykyä vaativissa lajeissa, kuten vinttikoirien
rata- ja maastokokeissa valeraskausaika on myös huomioitava. Monet vinttikoiraharrastajat pitävätkin narttunsa pois
kisakentiltä 90–110 päivän ajan kiiman alkamisesta. Merja
Dahlbomin mielestä tämä käytäntö on ihan hyvä, ehkä
jopa varman päälle laskettu. Hänen mielestään kysymys
on enemmän yksilöstä kuin määrätystä ajasta; osa nartuista
voisi hyvin kilpailla heti kiiman jälkeenkin, jos hormonien
vaikutus psyykeen on hyvin vähäinen tai ei ole lainkaan havaittavissa. Hän sanoo, ettei näe estettä normaalille fyysiselle
kuormitukselle oireettoman valeraskauden aikana.
Vaikka estrogeenierityksen kiihtyminen ei havaittavasti
vaikuta terveiden nivelien toimintakykyyn, on osa harrastajista pohtinut mahdollista suurentunutta loukkaantumisriskiä
valeraskauden aikana kisatessa, samoin kuin sitä, onko koira
valeraskauden aikana ”parhaassa iskussaan” suorituskyvyn
osalta. Dahlbom kertoo, että ei ole törmännyt tutkimuksiin,
joissa olisi osoitettu valeraskauteen liittyvien hormonitasojen
vaikuttavan fyysiseen suorituskykyyn. Hän toteaa: ”Näitä
vastauksiani varten vilkaisin verkossa olevaa informaatiota
sekä tieteellisillä että yleisillä foorumeilla (joissa lähteitä ei
ollut mainittu) julkaistuja. Eräässä ei-tieteellisessä artikkelissa mainittiin prolaktiinihormonin lisäävän rasvakudoksen määrää lihaksistossa. Mikäli näin tapahtuu, on valeraskausaikana lihasten rasituksen sieto varmasti heikentynyt.
Uskoisin, että vinttikoiraharrastajilla on jo kokemusperäistä
tietoa kilpailutilanteiden vaikutuksista eri kiimakierron vaiheissa. Hyväksi koettua toimintatapaa ei kannata muuttaa
ennen kuin toisin mahdollisesti osoitetaan.” Hän lisää: ”En
ole urheilukoirien lääkintään mitenkään erityisemmin perehtynyt, joten voin ottaa kantaa ainoastaan normaaliin fysiologiseen hormonitilanteeseen ja arvioida mitä tällöin rankassa fyysisessä kuormituksessa voisi tapahtua. Estrogeeni
muodostuu elimistössä testosteronista aromataasientsyymin
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Monet vinttikoiraharrastajat
pitävätkin narttunsa pois
kisakentiltä 90–110 päivän
ajan kiiman alkamisesta.
Merja Dahlbomin mielestä
tämä käytäntö on ihan
hyvä, ehkä jopa varman
päälle laskettu.
vaikutuksesta. Estrogeenierityksen ollessa huipussaan voi
testosteronitaso olla matalammalla kuin muussa kiimakierron vaiheessa. Tämä voi johtaa heikompaan lihaskestävyyteen ja ehkä lisääntyneeseen vammautumisalttiuteen.”
Valeraskauden jälkeen harrastusten pariin päästään nartun kanssa palaamaan asteittain. Näyttelyihin riittää, että
narttu alkaa taas silmin nähden olla oma itsensä ja mahdollisten lääkitysten varoajat ovat täyttyneet. Rata- ja maastokisoihin sekä muihin fyysisiin lajeihin on viisainta jonkin
aikaa rakentaa kuntoa takaisin, jos valeraskaus on ollut voimakas eikä narttu ole liikkunut normaaliin tapaansa.

Kantava narttu ja harrastukset
Kennelliiton näyttelysääntöjen mukaan näyttelyyn ei saa
osallistua eikä edes näyttelyalueelle tulla kantava narttu 30
vuorokautta ennen laskettua aikaa (laskettu aika = 63 vrk
ensimmäisestä astutuksesta) eikä synnyttänyt narttu alle 75
vrk synnytyksen jälkeen. Lisäksi näyttelyiden järjestämisohjeen mukaan nartun astuttaminen näyttelyalueella on kielletty. Suomen Vinttikoiraliiton sääntöjen mukaan rata- ja
maastokilpailuihin narttu ei saa osallistua 30 vrk ennen oletettua synnytystä eikä ennen kuin synnytyksestä on kulunut 42 vrk.
”Nartun tiineyden riskiaikoja fyysiselle ja psyykkisellekin stressille ovat 1–2 päivää ennen ovulaatiota, alkioiden
kohtuun kiinnittymisen aikoihin 18–22 päivää ovulaatiosta ja luonnollisesti lopputiineydestä. Tämän vuoksi suosittelen, että astutuksen jälkeen (= ovulaation jälkeen) voi jatkaa
normaalia kilpailu- ja treenitoimintaa noin kolmen viikon
ajan”, ohjeistaa Merja Dahlbom. ”Sen jälkeen rauhoittaisin kovimman harjoittelun pois. Tiineystarkastuksen jälkeen treenaamista voi jatkaa niin kauan kuin narttu on siihen halukas ja pystyy vaivatta harjoitteet tekemään. Kaiken
tulee tapahtua nartun ehdoilla. Kilpailemista ja kovia treenejä ei pidä harjoittaa enää toisella tiineyspuoliskolla. On
muistettava, että nartun hormonitasot ovat samankaltaiset
olipa narttu kantava tai vain valeraskaana. Jos valeraskaana
olevaa koiraa ei kilpailuteta 100 päivän aikana juoksun alkamisesta, miksi kantavaa narttua kilpailutettaisiin vastaava-

na aikana? Synnytyksen jälkeen nartun palautumisnopeus
on riippuvainen sen kunnosta synnytyshetkellä, pentueen
koosta (imetettävien pentujen määrästä) ja nartun ravitsemustilasta imetyksen jälkeen. Kuusi viikkoa synnytyksestä
on keskimäärin hyvä karenssiaika, mutta voi olla yksilöllisesti pidempikin.”

Eroon kiimakierrosta?
Joskus kiimakierto haittaa nartun – ja omistajienkin – hyvinvointia tai harrastustoimintaa niin paljon, että harkittavaksi nousee päästä juoksuajoista ja niiden mukanaan tuomista valeraskauksista kokonaan eroon. Vaihtoehtoina ovat
tällöin kiiman siirto kemiallisesti tai nartun sterilisaatio.
Mikäli koiran kanssa halutaan edelleen harrastaa virallisia
lajeja – näyttelyitä ja koetoimintaa – ei kuitenkaan ensin
mainittu tule käytännössä kyseeseen antidoping-määräysten
vuoksi, sillä kiimansiirron minimivaroaika on kuusi kuukautta. Sterilisaatio jää näin ollen varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, mikäli narttua ei ole tarkoitus käyttää jalostukseen.
Samalla poistuu huoli mahdollisesta märkäkohturiskistä.
Merja Dahlbom toteaa, että sterilisaatioleikkauksen hyödyllisyys pitäisi aina punnita ottamalla huomioon esimerkiksi koiran rotu, ikä ja paino. ”Sterilointi on tehokas tapa
torjua märkäkohtua. Märkäkohtu kiusaa keskimäärin noin
25 % leikkaamattomista alle 10-vuotiaista nartuista. Joillakin
roduilla se on yleisempi kuin toisilla. Toisaalta hormonikierron puuttuminen voi johtaa joihinkin hankaliin seurauksiin. Suuressa maailmassa on tapana leikata narttupentuja
jopa alle kahden kuukauden ikäisinä. Pikkupennun leikkaus on nopeampi ja teknisesti helpompi tehdä kuin aikuisen. Kuitenkin esipuberteettisen eläimen leikkaamiseen voi
liittyä ikäviäkin seurauksia, kuten ulkosynnyttimien kuihtumista ja sen seurauksena hankalasti hoidettavia virtsa- ja
emätintulehduksia. Nuorena leikatuilla nartuilla, rodusta
riippuen, on todettu mm. lisääntynyttä kasvainriskiä ja nivel-

Kilpailemista ja kovia
treenejä ei pidä
harjoittaa enää toisella
tiineyspuoliskolla. On
muistettava, että
nartun hormonitasot
ovat samankaltaiset
olipa narttu kantava tai
vain valeraskaana.

sairauksia. Suurikokoiselle (> 20 kg), ylipainoiselle nartulle
voi kehittyä loppuelämän ajan lääkitystä vaativa virtsanpidätyskyvyttömyys. Ja niin edelleen. En siis anna yksiselitteistä suositusta leikatako vai ei. Jos leikataan, suosittelen, että
narttu on käynyt puberteetin läpi ja sillä on ollut mielellään
ainakin yksi kiima. Nartun lihomista leikkauksen jälkeen
tulee ehdottomasti välttää”, muistuttaa Dahlbom.
Vinttikoiralajeja harrastavia kiinnostaa tietenkin se, onko
sterilisaatiolla vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn. Tähän
Dahlbom toteaa selkeästi, että steriloitu narttu pystyy samoihin fyysisiin suorituksiin kuin steriloimaton.
Salukeilla karvan laatu ja määrä yleensä muuttuvat sterilisaation jälkeen, ja koirasta saattaa kehkeytyä varsinainen
karvakasa, jolla aikaisemmin lyhytkarvaiset kuono, kaula ja
satula kasvavat umpeen, ja turkinhoito muuttuu muutenkin hankalaksi. Monet ovat varmasti miettineet voisiko nartulta poistaa vain kohdun ja jättää munasarjat toimintaan.
Merja Dahlbom kertoo, että pelkkä kohdun poisto on teknisesti mahdollista suorittaa. ”Jos munasarjat jäävät poistamatta, jatkuu kiimakierto normaalina leikkauksen jälkeen.
Astuminen ei kuitenkaan johda tiinehtymiseen, ja karvan
laatu pysyy muuttumattomana. Pitkäaikaisvaikutuksena
munasarjoihin kuitenkin kehittyy herkästi hormonia erittäviä kystoja, jolloin munasarjat on sitten kuitenkin poistettava. Kohdunpoistoleikkausta siis ei suositella.”

Lopuksi
Kaiken edellä kerrotun valossa voi miettiä miten parhaiten
huomioisi juuri oman narttunsa voimavarat eri harrastustilanteissa. Mikä oli hormonikierron vaihe silloin, kun se yllättäen perääntyi arvostelutuomarin lähestyessä? Tai kun
mikään herkkupala ei ollut riittävän hyvä innostamaan kehässä liitelyyn? Kun maastokisasuoritus alkoi upeasti ja keskeytyikin kilpakumppanille ärhentelyyn tai keskellä peltoa
seisoskeluun? Voisi myös pohtia haluaako altistaa narttunsa
ikäville kokemuksille silloin, kun se on psyykkisesti tai fyysisesti tavanomaista herkemmässä tilassa hormonitoimintansa
vuoksi? Välillä on vain laitettava oma kunnianhimo ja harrastusinto taka-alalle ja annettava eläimen käydä rauhassa
läpi ne luonnolliset prosessit, joihin luonto sen hormonitoiminnan myötä ohjaa. Näin toivottavasti vältytään harrastustoimintaa mahdollisesti kauaskantoisemminkin haittaavilta
ongelmilta, ja nartun tekemisen ilo säilyy. •

Asiantuntijana lisääntymistieteen ja pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, ELT, Dipl.ECAR Merja Dahlbom.
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Slipperiasiaa
teksti hanna ojanperä kuva ari salmela

Aiempina vuosina ennen maastokokeita pohdiskeltiin millainen
on sallittu kaulapanta, mutta kuluvan vuoden aikana ainoa
sallittu kilpailuvarustus on hyväksytty kuonokoppa ja sopiva
mantteli. Kuinka uusi kausi ja uudet välineet on otettu haltuun?

V

uoden alusta Vinttikoiraliiton taholta tuli kilpailuttajille uutta omaksuttavaa, joista suurinpana ja tunteita herättävimpänä muutoksena oli se,
että koira juoksee jatkossa kaikissa koemuodoissa ilman pantaa. Aikaisemmin pannattomuus on
ollut pakollista vain ratajuoksukokeessa, mutta enää ei pannan kanssa juoksevia koiria ole nähty myöskään maasto- tai
ajuekokeissa.
Kilpailukausi alkaa olla puolessa ja kilpailuttajat ovat
päässeet kokeilemaan erilaisia apuvälineitä lähettämiseen,
ns. slippipantoja sekä slippivaljaita. Osa lähettää koiransa ilman pantaa tukevasta halausotteesta. Näitä rauhallisten viilipyttyjen lähettäjiä on nähty kokeissa jo aiempinakin
vuosina, mutta innokkaasti rimpuilevan ja pyörivän koiran
lähettäminen voi tähän tapaan olla hieman haastellista, varsinkin pienelle naisihmiselle.
Lähettäjänä toimiva (ja itsekin salukeja kilpailuttava)
arto ojanperä on ollut kuluvana vuonna talkoilemassa
muutamassa kokeessa ja päässyt näkemään paraatipaikalta,
miten kilpailuttajat ovat ratkaisseet pannattoman lähettämisen tuomat haasteet.

Slippipantojen haasteet
Ojanperä huomioi, että suurimmaksi haasteeksi kilpailuttajille on noussut se, ettei slipperien käyttöön löydy helppoa ohjeistusta. Lähtöihin on tultu slipperi väärin asennettuna, jolloin se on jouduttu ennen lähetystä purkamaan ja
asentamaan oikein. Lisäksi hän huomauttaa, että on tärkeää
sovittaa välineitä ja testata niiden käyttöä koiran kanssa jo
etukäteen.
Erityisesti pitkällä hihnalla varustettujen slippipantojen
ja -valjaiden kanssa on tärkeää, että hihna pääsee purkautumaan ja panta/valjas avautuu vaivattomasti. Pannan läpi tulevan lenkin täytyy myös olla mitoitettu siten, ettei rimpuileva koira saa mahdollisesti peruuttaessaan päätään pannan
läpi ja näin aikaansaisi varaslähtöä.
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Lyhyellä remmillä varustettu slippipanta mahdollistaa
lähettämisen myös yhdellä kädellä pannasta kiinnipitäen,
mutta ajuekokeessa korostuu normaalimittaisella talutinosalla varustetun lähetysvälineen tärkeys. Ajuekokeessa kun
arvostellaan myös käytös hihnassa.

Lähettäminen maastokokeessa
Maastokokeessa tilanne slipperien kanssa on erilainen kuin
ajuekokeessa. Turvallisinta on pitää koira jalkojen välissä
mahdollisimman lyhyellä slipperihihnalla. Pitkän piuhan
päässä innoissaan odottava koira voi lähteä pakittamaan ja
onpa lähettäjä nähnyt myös muutaman hihnan päässä hallitsemattomasti pyörivän koiran, joka on irtikäskyn tullessa
nenä väärään suuntaan. Ojanperä uskoo, että pannattoman
lähetystavan tullessa tutuksi ja kilpailuttajien oppiessa slipperien käyttäytymisen, ongelmat lähdössä vähenevät. Kun
tuntee koiransa ja tietää mitkä ovat kunkin välineen hyvät
ja huonot puolet, pystyy valitsemaan itselleen ja ennenkaikkea koirilleen parhaan lähetystavan.

Kun tuntee koiransa
ja tietää mitkä ovat
kunkin välineen hyvät ja
huonot puolet, pystyy
valitsemaan itselleen ja
ennenkaikkea koirilleen
parhaan lähetystavan.

Salukikolmikko Yuzak Selma, Caravan Dhuu Dawar ja Sharraque
Asvinn ajuekokeen arvosteltavassa lähetystilanteessa. Keskellä
slipperin lenkki on lyhyenä ja hihna kerittynä, jolloin hihnalla ei ole
löystymismahdollisuutta, jos koira peruuttaa tai rimpuilee. Sivuilla
rauhallisemmin kävelevillä slipperien hihnat ovat pitkinä.

Mitkä sitten olisivat niitä hyviä ja huonoja puolia? Se on
täysin käyttäjäkohtaista. Niin mukavaa kuin olisikin suositella parasta, ei sellaista ole. Lyhyt, ns. yhden käden slipperi on lähestulkoon idioottivarma, kun sen asentaa oikein.
Pitkällä hihnalla varustettu slipperi puolestaan mahdollistaa
sen, että saat tuotua koiran helpommin samalla välineellä
pois koepellolta. Slipperivaljas luo turvaa houdinien omistajille ja helpottaa isojen koirien hallintaa.

Lähetys ja koiran hakeminen vieheeltä
Karkeasti ottaen varsinainen lähetystilanne etenee tutulla
tavalla. Varusteiden tarkastuksen jälkeen lähettäjä vie kilpailuttajat lähtöpaikalle, antaa toimintaohjeet ja molempien
kilpailuttajien ilmoittaessa olevansa valmis, jäävät he odottamaan lähettäjän antamaa ”irti”-käskyä. On muistettava,
ettei koiraa saa päästää juoksemaan ennen kuin koiran kilpailuttaja on kuullut sanan “irti”. Poikkeus kuitenkin on jo
ajuekokeessa, jossa kilpailuttajat kävelevät lähetysalueella ja
jossa koirat lasketaan irti silloin, kun kilpailuttajat havaitsevat vieheen liikkuvan. Koiransa saa hakea vieheeltä, kun lähettäjä antaa siihen luvan ja kuonokopppa poistetaan koiran
päästä vasta, kun koira on poistunut koealueelta.
Pääosin lähetystilanteet ovat Ojanperän lähettäjävuoroilla
sujuneet suhteellisen hyvin. Negatiivisena muutoksena hän
näkee ajoittaisen lähetystilanteen pitkittymisen ja ja vasta
lähetyspaikalla slippereitä asettavien kilpailuttajien koirien

Lyhyt, ns. yhden käden
slipperi on lähestulkoon
idioottivarma - Slipperivaljas luo turvaa
houdinien omistajille
ja helpottaa isojen
koirien hallintaa.
levottomuuden. Muutamaa isoa koiraa on omistaja joutunut pitämään aloillaan melko akrobaattisin keinoin, että talutusväline on saatu vaihdettua slipperiin. Viehe kun tavallisesti nököttää houkuttamassa aivan koirien nenän edessä.
Pohdittavaksi hän heittääkin, toisiko piiloviehe lähetystilanteen rauhallisuuden takaisin? •
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piirros marjo aittokari julkaistu saluki-lehdessä 2/1993

arkiston helmiä
julkaistu alun perin saluki international -lehdessä kevät/kesä 1997.

William Mossin
luonnoskirjasta

K

teksti brian duggan ja ken allan piirrokset william philipson moss
käännös tiia rautiainen ja micaela lehtonen

orskuen ja auringon polttamaa maata polkien hevoset syöksyivät suitsiaan vasten aistien jännityksen
kuivassa ilmassa. Helisevien kuolainten ja narisevien nahkasatuloiden säestäminä sotamiehet rauhoittelivat rauhattomia ratsujaan ja löysäsivät sapeleita tupeissaan. Villaiset univormut hikeen tahriutuneina
he odottivat tuttuja käskyjä ”Vetäkää miekat”, ”Kävelkää”,
”Ravatkaa”, ”Laukatkaa” ja lopulta ”Hyökätkää!”, joka sai

heidän teroitetut teränsä valmiuteen ja lähetti heidät ryminällä kohti vihollista.
Kuvaus sopii lähes jokaiseen britannialaiseen ratsuväkirykmenttiin ja voisi viitata Scots Grey -rykmenttiin
Waterloossa tai kevyeen prikaatiin Balaklavan taistelussa.
Mutta 760 mailin ja 87 vuoden Kuoleman laaksossa käydyn
urhean ja tuhoisan hyökkäyksen jälkeen kuvaus pätee myös
Cheshiren khakipukuiseen vapaaehtoiseen ratsuväkeen,
jolla oli kunnia olla viimeinen britannialainen rykmentti,
joka palveli taistelukentällä. Mies, jolle uskottiin rykmentin
ratsujen hyvinvointi, oli majuri william philipson moss
MC RAVC – selwan ja selman, Englannin ensimmäisten
sodanjälkeisten aavikkosalukien omistaja.

Aika ennen värväytymistä
William Moss syntyi vuonna 1896 Gatesheadissa,
Northumberlandissa, Pohjois-Englannissa. Hänen vanhempansa hannah philipson ja john joseph henry beardsmore moss olivat kumpikin jääneet aiemmin leskiksi. He
saivat kolme lasta naimisiinmenonsa jälkeen, minkä johdosta lapsia oli yhteensä kymmenen. Nuori William Moss opiskeli King Edward VII School of Artissa Armstrongin collegessa, Durhamin yliopistossa Newcastle upon Tynessa ja
osoitti varhaisissa töissään merkittävää lahjakkuutta eläinten
kuvaamisessa. 18-vuotiaana hänet valtasi värväytymiskuume
ja hän liittyi Royal Irish Rifles -rykmentin toiseen pataljoonaan heinäkuussa 1914 taistellakseen sodassa, joka lopettaisi
sodat. Kun ensimmäiset taistelut raivosivat Ranskassa, Moss
kävi läpi upseerikoulutuksen. Hänen rykmentilleen opetettiin taistelutaitoja, jotka olisivat sopineet paremmin Krimiin
kuin moderniin sotaan, jota käytiin lentokonein, myrkkykaasuin ja voimakkain räjähtein.

Mossin palvelusvuodet
Vuoteen 1916 mennessä sota Ranskassa oli edennyt pattitilanteeseen, jossa molemmat osapuolet olivat jumiutuneet juoksuhautoihinsa. Veren tahrimassa ei-kenenkään-maan mudassa luutnantti Mossin joukkue suoritti tiedustelutehtäviä
ja käsikranaatti- tai pommitusiskuja Saksan juoksuhautoihin. Kerran öisen pommituksen aikana joukkue sai karmivan tehtävän siivota brittisotilaiden ruumiit juoksuhaudasta. Moss loukkaantui kaksi kertaa lievästi ja Vimy Ridgen
jälkeen hänet nimitettiin Distinguished Service Order -sotiSALUKI 41

lasansiomitalin vastaanottajaksi. Armottomasta tulituksesta
huolimatta hän ja 29 miestä olivat pitäneet pätkän saksalaista juoksuhautaa kuuden päivän ajan. Kun Moss lopulta vapautettiin palveluksesta, hänen joukkueestaan oli enää kuusi
miestä elossa.
Sommen taistelu oli yritys purkaa vallihautojen pattitilanne. Brittien hyökkäys alkoi vihellyksestä 1. heinäkuuta 1916. Moss ja hänen miehensä kompuroivat rintavarustusten tikkaita pitkin ylös taistelutantereelle ja suuntasivat
kohti Saksan juoksuhautoja. Valtava ennen hyökkäystä tapahtunut pommitus ei ollut kuitenkaan onnistunut tuhoamaan piikkilankasolmuja. Ne säilyivät liki koskemattomina
ja hidastuttivat brittejä antaen saksalaisille aikaa tulla esiin
syvistä bunkkereistaan ja kiinnittää ammusvyöt konekivääreihinsä. Tuhansien kaaduttua verrattain harva britti saavutti Saksan juoksuhaudat. Suurin osa upseereista piti Webleyrevolverinsa koteloissaan ja ohjasivat miehiään raipoin tai
rottinkikepein heidän liikkuessa kohti Saksan juoksuhautoja. Lyijyluoti osui Mossin vasempaan polveen tyrmäten
hänet avuttomana kraateroituneeseen mutaan. Myöhemmin
samana päivänä, pienasetulen sadellessa ja räjähdysten pauhatessa, Mossin sotilaspalvelija Hood kantoi ja raahasi upseeriaan turvaan sadan jaardin matkan kranaattien räjähdellessä ja Maxim-konekiväärien luotisateessa.
Sommen ensimmäisenä päivänä Iso-Britannia menetti
60 000 miestä, näistä yli 20 000 miestä menehtyi ensimmäisen tunnin aikana ja mitä luultavimmin muutaman metrin etäisyydellä juoksuhaudoistaan. Moss pelastui jalkaväkimiehen suurimmalta pelolta – haavoittua ja tulla jätetyksi
odottamaan hidasta kuolemaa mudan, piikkilangan ja ruumiiden joukkoon. Hän suositteli Hoodille ansiomerkkiä ja
myöhemmin sai myös oman Military Cross -ansiomitalin
Buckinghamin palatsissa maaliskuussa 1918.

Palveluksesta vapautuminen
Invalidisoitunut 20-vuotias Moss vapautettiin palveluksesta ja hän meni naimisiin mary frances watsonin kanssa Bexhill-on-Seassa joulukuussa 1916. Tovereidensa tavoin
Moss oli täynnä taistelutahtoa ja janosi takaisin sodan tiimellykseen osoittamaan urheutensa ja näyttämään hunneille kaapin paikan. Hänen pirstaloitunut polvensa tarvitsi
kuitenkin aikaa parantuakseen eikä hän enää päässyt aktiivipalvelukseen Ranskassa.
Vuoden 1918 aselevon jälkeen Moss kotiutettiin.
Turvatakseen työllisyytensä ja elättääkseen vaimonsa ja
taaperoikäisen poikansa hän aloitti eläinkirurgian opiskelun Royal College of Veterinary Surgeons -yliopistossa.
Valmistumisen jälkeen hän astui maatalousministeriön palvelukseen ja toimi valvojana suu- ja sorkkatautiepidemian
aikaan vuosina 1924–25. Muutaman vuoden työskenneltyään hän jätti ministeriön taakseen ja perusti oman yksityisen eläinklinikan Wokingiin, Surreyhyn, missä hän
työskenteli satunnaisesti eläintarhan ja sirkusten eläimien
parissa. Osoitettuaan odottamatonta taitoa eksoottisten
eläinten käsittelyssä Moss haravoi kerran koko Englannin
läpi löytääkseen tarpeeksi tietynlaista pilleriä, joka auttaisi ummetuksesta kärsivää norsua. Potilaiksi tarjottiin myös
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pari värjäysaltaaseen eksynyttä apinaa, vaikka ne hyötyivät ennemmin Mossin maalaisjärjestä kuin eläinlääkärin
koulutuksesta, kun runsas tärpätillä kuuraaminen riitti
hoitokeinoksi.

Takaisin sotaan, vapaaehtoisena
Kun toinen maailmansota Saksaa vastaan alkoi 1939, Moss
värväytyi armeijan vapaaehtoisjoukkoihin eläinlääketieteen
kirurgin ominaisuudessa. Maaliskuussa 1940 Moss liittyi
Cheshiren ratsuväkeen eläinlääkintäupseerina, komentajanaan everstiluutnantti d.e. williams MBE TD. Yhdessä
North Somersetin ratsuväen ja Yorkshiren rakuunojen kanssa Cheshiret muodostivat viidennen ratsuväkiprikaatin –
Britannian viimeisen mekanisoimattoman yksikön. Heidät
lähetettiin Lähi-itään taistelemaan Vichyn Ranskan hallituksen kanssa liitoutuneita syyrialaisia vastaan.
Metsästykseen ja sodankäyntiin tarvittavat hevosmiestaidot ovat hyvin samankaltaiset. Metsästys on aina ollut
hyvää harjoitusta sotilaille ja sota on aina tarjonnut sotilaille mahdollisuuksia metsästää. Ratsuväki soveltuu ihanteellisesti partiointiin, tiedusteluun ja vihollisten takaa-ajoon vaikeassa maastossa, jonne tiet eivät ylety. Kun pitkälle kantavat
ja nopeasti laukeavat kiväärit, konekiväärit ja helposti liikuteltava tykistö muuttivat sodankäynnin luonteen, eikä runsasjoukkoinen ratsuväkihyökkäys ollut enää mahdollinen
(sen tarkoituksena oli ollut hajottaa ja murskata jalkaväki),
menetykset olivat liian suuria. Lukuun ottamatta muutamaa ensimmäisessä maailmansodassa Palestiinan tasangoilla tapahtunutta ratsuväen hyökkäystä, ratsuväki osoittautui
tehottomaksi modernissa sodankäynnissä. Mutta toisessa
maailmansodassa Pyhä maa saisi jälleen kohdata brittiläisen ratsuväen.
Mossilla riitti töitä. Toisin kuin armeijan tankit ja rekat,
hevoset vaativat ympärivuorokautista huolenpitoa ja ruokintaa seitsemänä päivänä viikossa. Rykmentin ratsut olivat pääosin pakkokäyttöön otettuja metsästyshevosia ja siten
tottuneita työskentelemään ankarassa maastossa. Hevoset
piti kuitenkin vielä opettaa olemaan välittämättä laukauksista, räjähdyksistä ja armeijan soittokunnan musiikista – ja
armeijan tavoille ylipäätään. Ratsuväen hevoset söivät päivittäin hieman alle viisi kiloa heinää tai ruohoa sekä saman
verran viljaa. Jokaisen hevosen tuli kantaa ratsastajan lisäksi
satula, huovat, kivääri, miekka, varahevosenkengät ja -naulat, kaviokoukku, paalu ja nuija, rehusäkki, ruoka-annokset ja 180 patruunaa – 90 niistä roikkui panosvyössä hevosen kaulalla. Yhteensä siis noin sata kiloa, mukaan lukien
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ratsastajan keskimääräinen 75 kilon paino. Aiemman palveluksensa aikana Moss oli huolehtinut joukkonsa terveydestä
tekemällä tavallisia jalkatarkastuksia, mitä oli vaadittu kaikilta jalkaväkiupseereilta. Tällä kertaa vastuu huollettavista oli vaativampi. Joka päivä hevoset syötettiin, juotettiin,
siistittiin ja liikutettiin, niiden kaviot putsattiin ja lannat
luotiin. Säännöllisin väliajoin ne tarkastettiin sairauksien, loukkaantumisien ja huonon kunnon varalta. Ne täytyi madottaa, niiden hampaat piti viilata ja kaviot vuolla ja
kengittää säännöllisesti. Nämä työt olivat vaativia rykmentin talleillakin, mutta kahta hankalampaa hoito oli sotiessa,
sillä keskeinen sääntö ratsuväessä oli, että hevosista oli aina
huolehdittava ennen kuin sotilaat voivat levätä. Rykmentin
eläinlääkäri, kengityskersantti ja joukon kengittäjät valvoivat tätä. Mossilla oli oma käsityksensä hevosten huolehtimisesta eikä hän pelännyt ilmaista sitä edes silloin, kun se oli
ristiriidassa armeijan säädösten kanssa. Hän oli vakuuttunut
siitä, että kengät ja naulat olivat itse asiassa haitaksi hevoselle
ja hän määräsikin hevoset kulkemaan kengittä aina kun se
vain oli mahdollista. Eversti Williams seisoi majuri Mossin
epätavallisten ideoiden takana ja silloin kavioiden huolellinen siistiminen ja vuolu oli kaiken A ja O. Majuri Mossin
ammattimainen huolenpito tuottivat selkeästi tulosta, sillä
hevoset todistettavasti suoriutuivat erinomaisesti rankassa
maastossa ja ilmastossa.

Moss leirielämän kuvaajana
Vaikka huoliteltu Moss olikin kiireinen huolehtiessaan
muutamasta sadasta hevosesta, ei hän laiminlyönyt myöskään intohimoaan piirtämiseen. Hän kuljetti mukanaan
hiili- ja pastellikyniään ja piirsi leirielämää, maisemia, miehiä ja hevosia. Hän piirsi muotokuvia upseereista, kun he
ratsastivat ajokoirat ja terrierit vierellään juosten, luonnosteli rykmenttejä ylittämässä jokia ja sotamiehiä huolehtimassa
ratsuistaan. Cheshireläiset arvostivat hänen töitään ja pitivät
itseään onnekkaina, kun joukoissa oli mies, joka oli yhtä taitava niin kynän kuin lansetinkin kanssa.
Syyriaan edetessään Cheshiren ratsuväki palveli 21. australialaisen prikaatin komennuksessa. B-joukkue irrotettiin
25. australialaiseen prikaatiin. Aseinaan elegantit ja hyvin tasapainotetut 1908 mallin sapelit, .030-kaliiperin Lee-Enfield-

kiväärit, yksi vanhanaikainen Hotchkiss-konekivääri kullakin joukolla sekä yksi Vickers-konekivääri, Cheshiret astuivat
vihollisen maaperälle 8. kesäkuuta 1941 kello 5.00 ja suuntasivat pohjoiseen Litani-jokea kohti. He taivalsivat noin
70 kilometriä yhden pitkän päivän aikana. Leiriytyessään
yötä vasten, sotamiehet syöttivät, juottivat ja siistivät hevoset ennen kuin kävivät itse nukkumaan. Seuraavan aamun
valjetessa Litani-joen toiselta puolelta tuleva konekiväärien
luotisade uhkasi rykmenttiä. Eversti Williams määräsi, että
kylä oli vallattava, mutta uhka valtavan ratsuväen hyökkäyksestä sai syyrialaiset perääntymään ilman vastarintaa.
Sillä välin rannikon tuntumassa olevat australialaiset kärsivät kovia tappioita ja eversti Williams oli määrätty iskemään Vichyn puolustuksen vasemmalle puolelle. Kesäkuun
10. päivänä yksi joukkue lähetettiin edeltä tiedustelemaan, ja
Ranskan upseerit perääntyivät luultuaan virheellisesti suuren ratsuväkijoukon tulevan heidän suuntaansa. Jälleen kerran jo uhka ratsuväen tulosta sai vihollisen perääntymään ja
Cheshiren ratsuväen tietämättä, he menettivät samalla viimeisen hyökkäysmahdollisuutensa. Sotaretken loppuajan he
suorittivat partiointeja ja tiedusteluretkiä. Varhain vuonna
1942, Syyrian sotaretken lopussa, Cheshiret luopuivat hevosistaan ja järjestäytyivät uudelleen mekanisoiduksi yksiköksi, joka toimi osana Royal Signalsia. Eversti Williams kertoi
hevossotilaidensa poislähdöstä seuraavaa:
– Varsinaista ratsailla olevaa hyvästelyparaatia ei ollut,
mutta koko rykmentti, riippumatta sotilasarvosta, osallistui neljän mailin maastoratsastuskilpailuun, joka päättyi
Jordanissa uimiseen. En päässyt selvyyteen voittajasta ja tapahtuma oli melko epämääräinen muutenkin, mutta kaikki
nauttivat siitä kovasti.
Majuri Moss oli tietämättään saanut kunnian olla viimeinen taiteilija, joka piirsi britannialaisen ratsuväen
toiminnassaan.
Hevosten lähdettyä eläinlääkintäupseerille ei ollut enää
tarvetta. Moss siirtyi pian britannialaiseen druusi-rykmenttiin, jossa hän otti vastuulleen hevosten lisäksi myös kameleista huolehtimisen. Hän voitti paimentolaisliittolaisten
luottamuksen ja alkoi luonnostella sotilaita ja leirielämää.
Hänen lahjakkuutensa tutustutti hänet myös sotaa kuvaavaan taiteilijaan, anthony grossiin, jonka sotaministeriö
oli määrännyt dokumentoimaan sotaretkeä Syyriassa, ja he
huomasivat, että heillä oli paljon yhteistä. Moss liikkui vaivattomasti aavikon miesten keskuudessa ja heidän luvallaan
teki ällistyttäviä muotokuvia upseerien ja sotilaiden lisäksi
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myös naisista. Hän oli erinomainen ratsastaja ja otti osaa taministeriöön meneviin virallisiin töihinsä. Kokonaisesta
druusien intohimoisiin metsästysretkiin saalistaen jäniksiä salukilaumasta aiheutuvia koiruuksia saattaa vain kuvitella:
ja sakaaleja. Retkien jälkeen hän piirsi metsästystilanteita
ulkomuistista.
”Narttuni herättävät ihailua, kun ne juoksevat vaivattomasti ja sulavasti sellaista kohtisuoraa jyrkännettä ylös,
Salukit Selwa ja Selma
jota muut koirat eivät millään pääsisi.”
Se, kuinka Moss sai omat salukinsa, on jokseenkin epävarmaa.
Perheen tarinat kertovat, että Hauranin druusilainen sheikki Vinttikoiriin suhtauduttiin kuitenkin suopeasti, jopa silloin,
antoi Mossille lahjaksi kaksi pentua, mutta kenneljärjestön kun Selwa ja Selma livahtivat varkain messiteltan pyhyyteen
rekistereiden mukaan koirat olivat kapteeni p. nessin aavi- ja tekivät jumalanpilkkaa hotkimalla kokonaisen alkuruukolla kasvattamia. Joka tapauksessa, Mossin koirat, Selwa ja an sillä aikaa, kun sotilaspalvelijat olivat laittamassa ruokaa.
Selma, syntyivät helmikuussa 1942 ja niistä tuli hänen ainai- Mossin asema ja ammattitaito varmaankin avustivat komensia kumppaneitaan. Moss kirjoitti myöhemmin artikkelin tajan anteeksiantoa.
Sport and Country -lehteen, jossa hän kertoi, kuinka hän
Lähi-idässä matkustellessaan Moss tuli tietoiseksi salumatkusti koiriensa kanssa Palestiinassa, Syyriassa, Jordanin kien määrän vähentymisestä, vaikkakin joillakin brittiryklaaksossa ja lopulta Kyrenaikassa. Kirjeessään The Fieldille menteillä tiedettiin olevan ainakin 80 arabialaista populaahän kertoo:
tiota olevaa salukia. Millä tahansa alueella Moss olikaan
palveluksessa, alueen heimolaiset tahtoivat aina tietää pitikö
”Vaikkakaan ne eivät erityisesti osoita kiintymystä, nämä Moss koiria gasellien metsästystä varten. Salukin ja haukan
salukit ovat uskollisia kumppaneita ja minäkin tiedän yhtäaikaista metsästystä hän ei koskaan nähnyt, vaikka tiesi
useita tapauksia, joissa koira on matkannut yllättävän sitä tehtävän. Hän muodosti tiiviitä siteitä sellaisten upseepitkiä matkoja tavoittaakseen omistajansa, mikäli ovat rien ja sotilaiden kanssa, joilla oli salukeja ja vapaa-ajallaan
ajautuneet erilleen. Kun olin Lähi-idässä, kaksi narttuani vaelsi useita satoja maileja kanssani. Kun olimme
liikkeellä, ne pysyttelivät aina melko lähellä, mutta heti
kun ne näkivät minun purkavan varusteitani, ne lähtivät
mielellään tekemään pieniä tutkimusmatkojaan. Niillä
ei koskaan ollut vaikeuksia löytää takaisin leiriin, vaikka
vierailimmekin monissa oudoissa paikoissa.”
Lahjakas eläinlääkäri luonnosteli kevyesti hapsullisia, kermanvärisiä koiria levossa ja puuhastelemassa leirissä sotilaiden, kamelien ja hevosten joukossa. Säilyneet luonnokset
osoittavat, että useat salukit olivat normaali osa leirin elämää. Myös Anthony Gross sisällytti salukeja joihinkin so44 SALUKI
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he metsästivät yhdessä. Hänen viisikuisia narttuja opetettiin metsästämään viemällä ne ensin jaloittelemaan hevosten
kanssa. Kaikki, mikä liikkui, kelpasi, olipa kyse uuhen erottamisesta laumastaan tai kanojen pyydystämisestä höyheniä
vahingoittamatta. Moss laski karjaa omistavien arabien suvaitsevuuden sen ansioksi, että koira olivat salukeja eikä kelbejä. Kersanttinsa vanhemman koiran avulla Selwa ja Selma
saivat kiinni ensimmäisen kettunsa ja alkoivat oppia saalistamisen hienovaraisuutta - lampaista vaativampiin saaliisiin
ja tappamisen ilman, että saaliiseen jäi merkkiäkään hampaista. Kersantin koira ravasi aina sen hevosen takana, jonka
ratsastajalla oli torvi, kun taas Selwa ja Selma työskentelivät
aina edellä – ne käyttivät silmien lisäksi myös neniään - niiden asemat tai keinot eivät muuttuneet vieraissa maastoissakaan. Ne valpastuivat välittömästi metsästystorven soitosta
ja lähtivät etsimään kettua, jonka hevosmiehet ajoivat esiin
oliivilehdosta. Pari ei sallinut lentoon pyrähtävien lintujen
tai vilistävien liskojen häiritä itseään – ne keskittivät huomionsa todelliseen asiaan – kettuun, sakaaliin tai jänikseen.
Samarian tasangolla Moss seurasi gaselleja mahdollisimman
lähelle ennen kuin päästi Selwan ja Selman irti, jotka hyökkäsivät kohti sen kurkkua tai lapaa. Kostealla ilmalla Moss
huomasi, että paksut varvaskarvat ja suuret käpälät estivät
koiria uppoamasta mutaan, kun taas gasellin kapeat jalat
ja pienet sorkat upposivat syvälle. Tämä antoi koirille etu-
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lyöntiaseman. Varhaisina aamuina valo oli loistava ja hevosen selästä näki pitkälle. He pystyivät helposti seuraamaan,
kuinka jänikset juoksivat tasankojen ja wadien poikki ja hakeutuivat kivisten kukkuloiden suojaan. Moss kommentoi
luonteenmukaisesti vähätellen:

“On jännittävää seurata, kuinka salukit etenevät korkeiden loikkien avulla sellaisessa maastossa, jossa niillä on
näköesteitä.”

Siirto Kyrenaikaan ja muutto Englantiin
Vuonna 1943 Moss siirrettiin Kyrenaikaan, yli 800 kilometrin päähän Alexandriasta alueelle, joka tunnetaan tänä päivänä Libyana. Hän oli Iso-Britannan sotilashallinnon palveluksessa Veterinary and Remount Head Quarters -yksikössä
vuoden 1944 loppupuolelle asti. Johtavana eläinlääkintäupseerina hän johti eläinsairaalaa D’Annuziossa (nykyään Al
Bayda), metsästi koiriensa kanssa ja maalasi paikallisia sanusi-heimolaisia vapaa-ajallaan. Selwan ja Selman kautta
hän pääsi myös tutustumaan suluqin mudiriin, ainoaan
mieheen Kyrenaikassa, jolla oli salukeja. Mudirilla oli myös
metsästyshaukkoja, mutta hän ei metsästänyt eläimillä yhtä
aikaa, vaan säästi haukat muiden petolintujen metsästykseen.

Moss eturivissä salukiensa kanssa.

Moss oli päättänyt ottaa koiransa mukaan Englantiin, kun
hänen palveluksensa tulisi päätökseen. Kun hänen kotiuttamispäätöksensä lopulta tuli, hän lykkäsi kotiin paluuta,
koska yksi salukeista oli penikoimassa. Mossin oltua niin
pitkän ajan poissa, viivästyksen on täytynyt olla erityisen
harmillinen hänen vaimolleen. Matkansa alkutaipaleella
hän antoi Selwan ja Selman verrytellä jalkojaan tottunee”Salukin hajuttomuus, sirous, kiehtova ylpeys, valppaat mutta seen tapaansa auton vierellä.
kauas katsovat silmät ja niiden kiireisen näköiset hännät tekevät niistä eläimiä, jotka erottuvat joukossa missä vain.”
”…me ajoimme mittarin näyttäen 30 mailia tunnissa
(suom. huom. noin 38 km/h). Ne pysähtyivät tyhjentä-

Myöhemmin Moss
tunnusti Hopelle, että
ei ollut kertonut
vaimolleen ostaneensa
maatilan salukeja
ajatellen.
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mään itsensä ja juoksivat sitten matalana täyttä vauhtia muutaman sadan metrin matkan, kunnes saavuttivat
auton. Tämän jälkeen ne jatkoivat harppovaa laukkaa
noin 12 kilometrin matkan tuolla samalla tuntivauhdilla. Kun ne otettiin kyytiin, niiden hengitys kertoi, että ne
olivat tuskin edes ponnistelleet tässä keskiverrossa vauhdissa. Minun ei varmaankaan tarvitse erikseen mainita,
että muut matkalaiset olivat syvästi vaikuttuneita tästä
näytöksestä.”
Moss nousi Englantiin menevään laivaan joulukuun lopulla vuonna 1944 ja otti koirat mukaansa. He saapuivat perille Liverpooliin 3. tammikuuta 1945 ja koirat siirtyivät karanteeniin. Arabialaista kasvatusta edustavien koirien pieni
määrä sekä kasvattamisen väheneminen sodan aikana sai aikaan melko paljon kiinnostusta Mossin parivaljakkoa kohtaan. Syyskuussa 1945 hän otti koirat, jotka juuri olivat päässeet karanteenista, ja suuntasi Berkshireen tapaamaan lady
gardneria (kennel Knightellington). gwen angel (kennel
Mazuri), rodun kirjeenvaihtaja Dog World -lehdelle, pani
merkille jokaisen karanteenissa olevan salukin ja välitti tiedon edward aldrichille Amerikan kennelklubin rotupalstaa varten. Selwalla ja Selmalla oli kunnia olla ensimmäisiä sodan jälkeen Englantiin tuotuja salukeja.

Ura karjatilallisena
Ostaessaan Bexhill-on-Seasta rinteessä sijaitsevan maatilan, Moss päätti kokeilla Guernsey-lehmien kasvatusta, tarkoituksenaan myydä niitä maitotiloille. Hän tapasi reilun
sadan kilometrin päässä asuvan hope watersin (kennel
Burydown) ja tämä vieraili maatilalla useasti. Myöhemmin
Moss tunnusti Hopelle, että ei ollut kertonut vaimolleen ostaneensa maatilan salukeja ajatellen. Moss ei ollut erityisen
kiinnostunut näyttelyttämisestä, mutta hän liittyi Saluki
Clubiin vuonna 1946 ja tuomaroi rotua muutamaan otteeseen. Hän myös kirjoitti ja kuvitti muutaman artikkelin
salukin kanssa metsästyksestä idässä.
Valitettavasti lehmien kasvatus ei ollut taloudellisesti tuottoisaa ja Moss päätti muuttaa toiminnan pieneksi lypsytilaksi. Selwa ja Selma rakastivat istua heinäkasojen päällä tarkkailemassa henkeä salpaavia maisemia. Kun ne eivät olleet
paikoillaan muotokuvan arvoisissa asennoissa, niiden ajanviettona oli kaikkien ärsytykseksi naapuritilojen kanojen
tappaminen. Naapurit tekivät kenties kostotoimeksi majuri
Mossista, entisestä Britannian sotilashallinnon Kyrenaikan
pääeläinlääkintäupseerista, eläinsuojeluilmoituksen. He olivat äkeissään päättäneet, että normaalistikin hoikat salukit
olivat nälässä pidettyjä.

Pentuja
Lopulta koirat rekisteröitiin kennelliittoon Rashilaletuliitteellä – nimi tuli Kyrenaikan rannikolla olevasta niemestä. Selma astutettiin bullylla – toisen upseerin egyptiläisellä tuontisalukilla – ja pentue syntyi Helmsleyssä,
Bexhill-on-Seassa vuonna 1946. Moss kirjoitti Edward
Aldrichille, American Kennel Clubin rotupalstan pitäjälle, ja lähetti kuvia kahdesta nartustaan ja Selman pentu-

Tiedotusministeriö
pyysi Mossia tekemään
sarjan kuvituksia
Syyrian ja Sanusin
sotaretkistä. Käyttäen
apuna matkalla mukana
olleita luonnoskirjojaan,
Moss loi uudelleen
taistelutovereinaan olleet
miehet, hevoset ja salukit.
eesta ilmoittaen samalla yhden pennun olevan myytävänä.
Marraskuussa 1946 kirjoittamassaan kolumnissaan Aldrich
esitti, että Selman pennun tuominen maahan olisi arvokas
kohotus rodun populaatiolle Amerikassa. Joulukuussa yksi
Selman pennuista lähetettiin herra raymond hookille
Nairobiin. Vuosi tämän jälkeen Bully siitti toisen pentueen
Mossin maatilalla.
Myös Mossin ainoa poika, john, saavutti majurin arvon
aktiivipalveluksessa Euroopassa. John meni naimisiin margaret cowlandin kanssa. Moss oli tutustunut Margaretin
perheeseen jo silloin, kun hänellä oli vielä yksityinen klinikka Wokingissa. Vuonna 1954 Moss siirsi maitotilansa
Lankhurstin farmille lähelle Hastingsia, ja John ja Margaret
alkoivat huolehtia maitokarjasta. Heille oli aiemmin annettu yksi Selman pennuista, mutta koira oli erityisen ilkikurinen ja karkaili tai hyppi lastenvaunujen yli kävelyretkillä.
Koira muutti uusien omistajien luo Lounais-Englantiin.
Kun Mossin aavikkosalukit olivat kuolleet, hän keskusteli Hope Watersin kanssa uudesta koirasta. Hänellä sattui olemaan astutusmaksujärjestelystä johtuen vapaana
burydown inshallah, harmaa grizzlen värinen narttu,
jonka isä oli burydown uki. Moss maksoi koiran beduiineja, salukeja, kameleita ja hevosia esittävillä vesivärimaalauksilla. Hän oli maalannut ne ulkomuistista, kentällä tekemien luonnosten perusteella ja arabipukuun sonnustautuneen
renkinsä avustuksella. Hope Watersin mukaan Inshy ei
ollut niin hyvätapainen kuin sen olisi suotu olevan ja perheen ruokaillessa sitä pidettiin lukittuna ulkohuoneeseen.
Yhtenä päivänä päivällisen aikaan se piti itsensä kiireisenä
repimällä puhelinlinjat irti seinästä ja vauhditti täten paluuta Burydown-kenneliin.

Moss kuvataiteilijana
Vuosia sen jälkeen, kun Moss oli jäänyt eläkkeelle armeijasta,
valtio päätti dokumentoida eri näkökulmia sodasta liikkuvan
kuvan, valokuvien ja maalausten avulla. Tiedotusministeriö
pyysi Mossia tekemään sarjan kuvituksia Syyrian ja Sanusin
sotaretkistä. Käyttäen apuna matkalla mukana olleita luonnoskirjojaan, Moss loi uudelleen taistelutovereinaan olleet
SALUKI 47

miehet, hevoset ja salukit. The Imperial War Museum, Bond
Streetillä oleva galleria ja yksityiskeräilijät, mukaan lukien
druusilainen emiiri el Attrash, hankkivat joitakin hänen
teoksistaan. Vuoden 1959 joulukuussa Moss sai Fletchingissä,
Itä-Sussexissa sijaitsevaan Rose and Growniin oman näyttelynsä nimeltä Drawings and Paintings of the Bedouin Arab.
Mossin työt osoittivat taitavaa tekniikan hallintaa ja omaperäistä, herkästi tuotettua tyyliä. Hänen muodollisempiin
vesiväritöihinsä on tallennettu viimeiset britannialaiset sotilaat aavikolla hienovaraisia sävyjä ja vivahteita käyttäen.
Paljon maailmaa nähneet luonnoskirjat sisältävät piirroskuvamaisia raapustuksia, luonnosteluja myöhempiä töitä varten, voimaa ja luonnetta huokuvia hiilimuotokuvia sekä pastellitöitä, jotka osoittivat sekä koiran anatomian ja rakenteen
tuntemusta, että salukille ominaisten piirteiden tietämystä.
Majuri William Moss kuoli vuonna 1979.
Majuri Mossin piirrokset ja maalaukset ovat edelleen perhekalleuksia. Lankfurtissa sijaitsevalla maatilalla on laatikko, joka pitää sisällään valokuvia, luonnoksia, kirjeitä sekä
lehtileikkeitä Mossin armeijaurasta, taiteesta ja salukeista.
Laatikossa on myös kaksi leveää nahkapantaa, jotka aika on
jo haurastuttanut. Kummassakin on messinkinen käsin painettu nimilaatta, toisessa Eversti rutherford DSO MC
Asil ja toisessa Majuri W. P. Williams MC RAVC Selma . •
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Kirjoittajat haluavat kiittää John ja Margaret
Mossia ystävällisyydestään ja siitä, että he sallivat
tämän tarinan tulla kerrotuksi. Kiitos myös claire

jowettille, omistautuneelle saluki-ihmiselle, joka
sai Mossit tietoiseksi hallussaan olevasta aarteesta.
Kapteeni P. Ness (Selwan ja Selman kirjattu kasvattaja)
tai eversti Rutherford (Asilin omistaja) eivät kumpikaan
olleet Cheshiren ratsuväen jäseniä. Koska Moss mainitsi
omien salukiensa olleen ainoita salukeja Kyrenaikassa,
on hänen täytynyt palvella Nessin ja Rutherfordin
kanssa britannialaisessa druusirykmentissä.

arkiston helmiä

Salukin liikkeet
OSA 1.

teksti curtis m. brown käännös kirsti peitsara
julkaistu alun perin saluki heritage –lehdessä nro 2 (talvi 1981/kevät 1982)
ja käännettynä saluki-lehdessä 3/2002

Professori Curtis M. Brown kirjoitti Saluki Heritage -lehteen sarjan liikettä
käsitteleviä artikkeleita, joista kaikkia ei vielä ole julkaistu suomeksi. Tällä
kertaa julkaisemme Arkiston helmissä molemmat osat peräkkäin.

V

iime vuosina on edistytty huomattavasti kaikkien
koirien, vinttikoirat mukaan lukien, liikkeiden
tekniikan tutkimisessa. Valitettavasti tämä tieto
ei juuri ole saavuttanut koiraharrastajia. Tärkeitä
asiaa koskevia artikkeleita piilotetaan usein jonkun vähän tunnetun, vain korkeakoulukirjastojen hyllyiltä löytyvän lehden takasivuille, ja jos sellaisen löytääkin, tekstin teknistä sanastoa ei ymmärrä ilman uusinta
erikoissanakirjaa.
Muutamat tutkimustulokset ovat täysin vastakkaisia
kuin koiraharrastajien piireissä vallitsevat käsitykset, ja niistä kuullessaan koiraihmiset ja tuomarit sanovat heti, etteivät
usko niitä tai ehdottavat, että puhuja vaihtaa viskimerkkiään.
Asian ydin on, että koiramaailma ei ole valmis hyväksymään
uusimpia tutkimustuloksia tosina. Perimätiedon mahtia
on vaikea järkyttää. Näin on aina ollut ja tulee olemaan!
Tarkastellaanpa vaikka kolmea koiraharrastajien pyhää lehmää. Onko 45 asteen lapakulma toivottava? Pitäisikö etuaskeleen ulottua pitkälle eteen? Pitäisikö takajalkojen liikkua
yhdensuuntaisesti ja pystysuorassa?

stonehenge (john henry walshin pseudonyymi,
1800-luvulla elänyt koirakirjailija) todella uskoi varhaisimmissa koirakirjoissaan, että 45 asteen lapakulma oli toivottava. Useimmat hevosmiehet todella uskovat, että hevosella
pitäisi olla 45 asteen lapakulma. lyon puhuu todella vahvasti 45 asteen lapakulman puolesta kirjassaan The Dog in
Action. Mutta onko 45 asteen kulman paremmuutta todistettu missään tutkimuksessa? Itse en ainakaan ole sellaisesta tutkimuksesta lukenut eikä tietääkseni kukaan muukaan.
Sikäli kun tiedän, 45 astetta on pelkästään mielikuvituksen
tuotetta. On paljon todisteita siitä, että 45 asteen lapakulma
ei ole toivottava.
Asiasta julkaistujen artikkeleiden, minulle raportoitujen
yksityisten tutkimusten ja omien mittaustulosteni mukaan
45 asteen lapakulmaa ei tietääkseni ole tavattu pitkäjalkaisella koiralla. Ellei sellaista ole, miten se voisi olla toivottava?
Omien mittaustulosteni ja muilta saamieni tietojen mukaan
kestävään raviin tarkoitettujen koirarotujen keskimääräinen
lapakulma normaaliseisonnassa on 30 astetta pystysuoras-

SALUKI 49

Muutamat
tutkimustulokset ovat
täysin vastakkaisia kuin
koiraharrastajien piireissä
vallitsevat käsitykset
ta. Vinttikoirilla, salukit mukaan lukien, se on noin 10 astetta jyrkempi eli noin 20 astetta pystysuorasta. Voisivatko
jyrkemmät lavat siis olla paremmat laukkaaville koirille?
Luulen niin ja tätä tukevat myös seuraavassa kuvatut kokeet.

Tietoa mittalaitteiden avulla
Hiljattain keksittiin painelevyt, jotka mittaavat käpälän liikevoiman, kun se osuu levyyn jollain tietyllä hetkellä. Niillä
voidaan mitata kolmenlaista voimaa: eteen tai taaksepäin,
sivuttain (jompaankumpaan suuntaan) ja alaspäin suuntautuvaa. Tässä puhutaan vain eteen tai taakse suuntautuvasta
voimasta.
Aloitetaan hetkestä, jolloin koira asettaa etukäpälänsä painelevylle. Kirjatut lukemat osoittavat, että aina kun
käpälä on lapaluun etupuolella, se toimii jarruna hidastaen
koiran etenemistä. Kun käpälä on lapaluun takapuolella, se
työntää koiraa eteenpäin ja nopeuttaa liikettä. Johtopäätös:
hyvin viisto lapaluu, joka sallii etukäpälän ulottua pitkälle eteen ja siis lisää käpälän jarrutoimintaa ei ole toivottava.

50 SALUKI

Vaikka koiran askelen tietenkin täytyy ulottua jonkin verran lapaluun etupuolelle (muutenhan eläin menisi kuonolleen), kokeet kuitenkin osoittavat, ettei askel saa olla pitkä.
Arvostelemmeko kenties kehässä väärin perustein? Ilmeisesti
kyllä.

Jalkojen liikkeet eri askellajeissa
Entäpä takakäpälän liike ravissa? Tutkimukset osoittavat,
että aina kun vinttikoiran takakäpälä on lonkkanivelen etupuolella, käpälä toimii jarruna. Vain lonkkanivelen takana
ollessaan se työntää koiraa eteenpäin! Takajalan ulottuminen pitkälle taakse käpälän koskettaessa maata on toivottavaa, sen kurottuminen pitkälle lonkkanivelen etupuolelle ei
ole toivottavaa! Ainakin vinttikoirat (salukit mukaan lukien)
ovat pystyneet vastustamaan kasvattajien pyrkimyksiä tuottaa ”hyvin viistoja lapoja”.
Entäpä laukassa? Kokeet osoittavat, että niin kauan kuin
etukäpälä on koiran painopisteen (tämä on tietty kohta koiran rintakehässä) etupuolella, se toimii jarruna ja hidastaa
koiran vauhtia. Etukäpälä sis toimii enimmäkseen jarruna. Takakäpälä taas enimmäkseen työntää koiraa eteenpäin
maahan koskettaessaan. Ravissa molemmat käpälät työntävät eteenpäin suunnilleen yhtä paljon, laukassa työntö tulee
enimmäkseen takakäpälistä. Jälleen kokeet todistavat, että
etukäpälien ulottuminen pitkälle eteen ei ole lainkaan toivottavaa. Kun katselee hidastettua elokuvaa laukkaavista

salukeista, huomaa, että etukäpälä osuu maahan suurin piir- Vastauksia lukijoiden kysymyksiin
tein korvan kohdalla, ei äärimmäisessä etuasennossa. 45 asKun Saluki Heritage -lehti kirjoitti professori Brownille
teen lapakulmasta seuraa liian pitkä etuaskel!
kiitoskirjeen tästä artikkelista, mainitsimme, että monille
Keskiviivalla vai yhdensuuntaisesti?
saluki-ihmisille McDowell Lyonin ”The Dog in Action” oli
eräänlainen
raamattu. Professori Brown vastasi erittäin
Joidenkin mielestä koiran raajojen tulisi liikkua yhdensuuntaisesti ja pystysuorassa, toisten mielestä taas käpälien tulisi kiinnostavalla kirjeellä, joka julkaistaan alla.
pyrkiä kohti keskiviivaa. Tähän päivään mennessä en ole tavannut tutkimusta, jossa kumpaakaan tapaa olisi todistettu Minäkin olin kerran McDowell Lyonin oppilas ja pidin jopa
toista paremmaksi. Hidastetut filmit, joita minulla on pal- muutaman esitelmän hänen teorioistaan. Hän on kirjoittajon, osoittavat, että useimpien villieläinten raajat pyrkivät jana niin vakuuttava, että mieleeni ei edes juolahtanut, että
liikkeessä kohti keskiviivaa. Minulla on filmi jopa norsusta, hän voisi olla väärässä. Kun ryhdyin tutkimaan hänen anajoka kävelee single tracking -tyylillä. Siihen asti kunnes ta- tomisia piirroksiaan ja vertasin niitä Miller y.m.:n teokseen
paan tutkimuksen, joka todistaa yhdensuuntaisen liikkeen Anatomy of the Dog, tajusin miten väärässä hän oli ja ryhparemmaksi, pysyn keskiviivan kannattajien leirissä. Tämä dyin tarkistamaan hänen muitakin väitteitään.
ei taas suinkaan todista, että koirien, jotka tarvitsevat erityistä sivuttaisvakausta (bulldogit, bullterrierit, jne.) pitäisi Lapakulmamittaukset todistivat vakuuttavasti, että 45 asteen kulmaa ei ollut olemassa. Lisäksi Lyon oli vääristellyt
myös hakeutua astunnassaan keskiviivaa kohti.
Nykyisin painelevyillä voidaan myös mitata sivusuuntaan piirroksiaan niin, että niissä lapaluun harja osoitti olan kärkohdistuva paine. Ehkäpä joku ryhtyy kokeilemaan yhden- kipisteeseen. Kun vertasin lapaluun pituutta olkavarren pisuuntaisesti liikkuvilla ja keskiviivaa kohti pyrkivillä koirilla. tuuteen, totesin, että normaalilla koirilla lapaluu on aina
Kuten alussa sanoin, koiraharrastajat eivät ole valmiita lyhyempi kuin olkavarsi (mäyräkoiralla ja muilla lyhytraajaihyväksymään yllä olevia tosiasioita. Ravissa lyhyttä etuas- silla koirilla ne ovat samanpituiset). Hän on myös kiinnittäkelta hakeva tuomari ei liene kovin suosittu tai kysytty. nyt lapaluuhun lihaksia, joita ei siinä kohti edes ole. Kaikki
Tuomareilla ammattikuntana täytyy olla toisten mielestä hänen piirroksensa on vääristelty niin, että lapaluu on aina
”hyvää koirasilmää”, ketä nämä ”toiset” sitten lienevätkään. pidempi kuin olkavarsi. Ja niin edelleen.

Kokeet osoittavat, että niin
kauan kuin etukäpälä on koiran
painopisteen (tämä on tietty
kohta koiran rintakehässä)
etupuolella, se toimii jarruna
ja hidastaa koiran vauhtia.

Insinöörinä aloin tarkistaa hänen laskelmiaan. Hän väittää,
että 45 asteen lapa on kaksi ja puoli kertaa niin tehokas kuin
30 asteen lapa. Hän todistaa, että 45 astetta nostaa koiraa
tehokkaamminpystysuunnassa sen sijaan että työntäisi sitä
eteenpäin (vaakasuorassa), mutta ei suinkaan 2,5-kertaisella teholla. Hän oli itse asiassa sanomalehtimies, joka hallitsi
tarinoimisen taidon – erinomainen kirjoittaja, mutta kehno
insinööri, joka sai aikaan enemmän vahinkoa kuin hyötyä.
Ollakseni reilu minun on myönnettävä, että hänen teoriansa askeleen hakeutumisesta keskiviivaa kohti oli kohtalaisen
hyvä. Hän ei kuitenkaan jostakin syystä korostanut, että
single tracking ei aina ollut toivottavaa.

Jotkut uskovat,
että kaikkien
koirarotujen on
liikuttava keskiviivaa
kohti hakeutuvalla
askeleella, mikä ei
pidä paikkaansa.
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Koira muistuttaa
rakenteeltaan enemmän
leopardia paitsi
lihastyypiltään. Koirien
lihas on tummaa ja
kissaeläinten vaaleaa,
toinen reagoi nopeammin
kuin toinen.
Jotkut uskovat, että kaikkien koirarotujen on liikuttava keskiviivaa kohti hakeutuvalla askeleella, mikä ei pidä paikkaansa. Ravissa salukien, englanninvinttikoirien jne., tulee
liikkua niin, että käpälät etsiytyvät keskiviviivalle, mutta
entä laukassa? Eivätkö molemmat etujalat siirry takajalkojen
sisäpuolelle? Hevoset käyttävät diagonaalilaukkaa, mutta
pystyvät juoksemaan keskihakuisesti.

kuperäisten tavalla. Englannissa ne ovat hiukan lähempänä
alkuperäisiä.

Salutkit ravaavat hieman paremmin kuin englanninvinttikoira. En oikein tiedä miksi. Ehkä ne alkuperäisessä ympäristössään joutuivat suuren osan aikaa ravaamaan. Toisaalta
muoti valikoi hyvin ravaavia koiria, eivätkä erinomaiset ravaajat ole parhaita pikajuoksijoita. Ero on mm. lapakulmasTästä pääsenkin asian ytimeen. Tiesittekö, että Lyonin sa (pikajuoksijoillase on 10 astetta jyrkempi). Toinen ero on
ajatukset ovat pääosin peräisin kirjasta nimeltä Points of lihasten rakenteessa, mitä on vaikea nähdä. Laukkaajia on
the Horse? Hevosilla pitkä lapaluu on erittäin toivottava. kahta tyyppiä:
Ratsastaja haluaa pehmeästi liikkuvan hevosen, mutta kukapa koiralla ratsastaisi. Koiraa ja hevosta ei voi verrata toi- 1. Kestävyysjuoksijoita.
siinsa. Koira muistuttaa rakenteeltaan enemmän leopardia 2. Pikajuoksijoita, kuten leopardi ja englanninvinttikoira.
paitsi lihastyypiltään. Koirien lihas on tummaa ja kissaeläinten vaaleaa, toinen reagoi nopeammin kuin toinen. Mutta se Lyonin kirjan vika on, että hänen teoriansa on ajatusprosesonkin oma lukunsa.
sin tulos eikä sitä ole kokeellisesti testattu. Hän ei mitannut
luita, hän ei tarkistanut, mihin lihakset kiinnittyvät, hän ei
Olen merkinnyt Lyonin kirjaan kaikki kohdat, joissa hän on verrannut nopeutta ja rakennetta, jne. Itse olen nyt sitä mielväärässä – eipä jäänyt paljon jäljelle.
tä, että mikä ei ole tarkistettavissa kokeellisesti tai ei perustu mittauksiin on pelkkää teoriaa, joka saattaa olla oikein
Mutta tullakseni tämän kirjeen pääasiaan, olin mielessäni tai väärin.
päätellyt miten englanninvinttikoiran tulisi ravata, jotta siitä
ilmenisi sen mahdollinen tehokkuus laukassa. Niinpä pää- Englanninvinttikoirien tulisi askeltaa hieman lyhyemmin
tin kokeilla asiaa kilparadalla. Tarkkailin huolellisesti neljän ravissa rungon liikkuessa enemmän pystysuunnassa kuin raensimmäisen erän voittajia ja uskaltauduin sitten lyömään vaavilla roduilla. Vuoristotyypin afgaanilla pitäisi olla enemvetoa viidennessä erässä. Kyseinen koira tuli maaliin viimei- män pystysuuntaista liikettä kuin englanninvinttikoirilla,
senä. Joten se siitä teoriasta.
salukilla taas hieman vähemmän kuin englanninvinttikoiralla (koska en ole nähnyt salukia alkuperäisessä ympärisEnglanninvinttikoirat eivät ravaa mitenkään eri lailla kuin tössään, tämä on vain arvaus).
varsinaiset ravaavat rodut. Muoti on USA:ssa muuttanut afgaanit niin täydelleen erilaisiksi, että ne eivät enää ravaa al- Jonakin päivänä voin toivottavasti todistaa – siis tutkimusten avulla, että huomioni eivät ole pelkkää arvausta. •
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piirros marjo aittokari julkaistu saluki-lehdessä 2/1993

arkiston helmiä

Salukin liikkeet

teksti curtis m. brown käännös tiia rautiainen
julkaistu alun perin saluki heritage -lehden numerossa 4 (kevät 1983)

OSA 2. Tässä osassa professori Curtis M. Brown syventää
näkemyksiään salukin liikkeestä, vastaten ohimennen
useiden kirjoittajien tekemiin kysymyksiin aiheesta.

Y

ksi syy vinttikoirien kiehtovuuteen on se, että niiden käyttötarkoitus vaatii tietynlaisen rakenteen.
Laukkatyylin ja tehokkuutta ilmentävien piirteiden määrittäminen toiminnassaan tekee tämän
tutkimisesta kaiken vaivan arvoista. Joissain roduissa ulkonäköseikat ovat näyttelyissä kutakuinkin ainoita merkitseviä , ja vaikka tämä saattaa olla tärkeää jollekulle,
jättää se minut melko kylmäksi. Toivon, että salukien tuomaroinnissa tyyli ei koskaan mene siihen pisteeseen, että estetiikka on toimintakykyä tärkeämpää.
Kannanottoni salukin liikkumistyylille on seuraava:
Saluki on vikkeläliikkeinen koira, jolla on erinomaiset kestävyysominaisuudet. Se ei ole yhtä nopea kuin greyhound,
mutta päihittää sen pitkällä matkalla. Ensisijainen askellaji salukilla on laukka – näyttelykehissä nähtävän ravin tulisi kuvastaa laukan tehokkuutta. Ihanteellinen ja kestävä
ravi on merkityksetön, mikäli se ei heijasta hyvää laukkaa.
Tutkijan todellinen haaste on määrittää, mitkä ravityylit todellisuudessa heijastavat kestävää ja tehokasta laukkatyyliä,
jota toimiva saluki käyttää.
Syksyn 1982 Saluki Heritage -lehden kolmannessa numerossa sivulla 5 (suom. huom. lukijan kirjeet), graham bond
Uudesta-Seelannista esittää, että taakse asettuneet lavat ovat
oikeanlaiset salukille ja voin täysin ymmärtää hänen kantansa. Yhteen aikaan kannatin sitä itsekin, kuten myös esimerkiksi mc dowell lyon ja rachel page elliot. Kului
useampi vuosi ennen kuin aloin ymmärtää kuinka väärässä olinkaan ja kuinka perusteellisesti minua oli jymäytetty (pääasiassa Lyonin kirja). Tässä nyt ilmestyvässä Saluki
Heritage -lehden numerossa huomaat, kuinka myös rouva
Elliot on muuttanut kantaansa ja puhuu 30 asteen lapakulman puolesta. Olen samaa mieltä 30 asteesta ravaamiseen
erikoistuneiden koirien kohdalla, mutta en koskaan vinttikoirien osalta.
Nostetaanpa esille muutama herra Bondin esiin tuoma
tärkeä huomio. Kesken kommenttiensa hän ilmaisee näin:
”Kun nopeus kasvaa, ilmassa oltavan ajan (laukatessa) täytyy
kasvaa. Tämä mahdollistaa salukin asentoon, jossa se voi
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valmistaa jalkansa seuraavaa askelta varten. Tämän se tekee
kahdella tavalla, kasvattamalla vertikaalista nostoa ja kasvattamalla loikan pituutta. Loikan pituus on siis suoraan verrannollinen vauhtiin (korostus minun lisäämäni)”.
Muutaman muun ja itseni kirjoittamassa kirjassa ”Dog
Locomotion and Gait Analysis” löysimme mielestämme
muutamia keskeisiä asioita, joita esittelen seuraavaksi. Kun
yksilön vauhti kasvaa, kasvavat ensin sekä laukan pituus että
askeltiheys. Saavutettuaan tietyn nopeuden, ainoastaan askeltiheys kasvaa. Loikan pituus ei ole verrannollinen nopeuteen. Tämän voi todentaa mittaamalla tai lukemalla esimerkiksi jostakin lopussa mainituista lähteistä.
Vaimoni opetti yhden nartuistaan laukkaamaan auton
rinnalla. Liimasin mustan teipin auton kylkeen nartun selän
korkeudelle ja kuvasin lähes kilometrin verran filmiä nartusta laukkaamassa eri nopeuksilla. Nartun laukatessa hitaasti ilmeni paljon keinuhevosefektiä, mutta yllätyksekseni
sen painopisteen keskikohta nousi ja laski vähemmän kuin
odotin. Vauhdin kasvaessa ylälinjan ylösalainen liike väheni ja suurin osa keinuhevosefektistä katosi. Tämä on loogista. Kehon liikuttaminen ylös ja alas kuluttaa paljon enemmän energiaa kuin jos koira liikuttaisi jalkojaan nopeammin.
Siirryttäessä kohtuullisesta vauhdista nopeaan tapahtuu ainoastaan se muutos, että jalat liikkuvat nopeammin, kun ne
ovat maassa – loikan pituus säilyy lähestulkoon ennallaan
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ja kehon nousu ja lasku vähenevät hieman. Järkytys tapahtui, kun irrotin teipin auton kyljestä: osa maalista irtosi sen
mukana. Uusi maali (vaimoni painottama välttämättömyys)
maksoi 500 dollaria. Ja kaikki tämä sen takia, että halusin
selvittää, mitä laukassa esiintyvä pystyliike on. Kukaan ei
väittänyt elämää reiluksi.
Askellajeissa on myös muutama muu asia, jotka koiraharrastajat ymmärtävät heikosti. Yksi näistä on se, että aika,
joka tassulla kuluu noustessaan ylös ja laskeutuessaan takaisin maahan (tätä kutsutaan kiertoajaksi), vaihtelee minkä tahansa askellajin välillä ainoastaan noin 10 %. Jos pitkäraajainen koira – kuten saluki – kävelee, ravaa tai laukkaa täyttä
vauhtia, tassulla kuluu noin 0,32 sekuntia nousta ylös ja laskeutua takaisin alas. Vaihtelua voi olla noin 0,03 sekuntia.
Usko tai älä (minäkään en aluksi uskonut), mutta tämä on
fakta. Jos et usko, voit ottaa hidastuskuvaa koirastasi eri nopeuksissa ja vaikka laskea kuvaruudut. Minä testasin tätä eri
nopeuksissa jopa poikaani, hänen poikaansa ja itseeni – samoin tuloksin. Tosin nämä faktat ovat esillä myös useissa askellajeista kertovissa kirjoissa, mutta en uskonut niitä, vaan
halusin selvittää itse (ks. gambaryan ja howell). Missä tahansa askellajissa aika, jonka tassu on maassa, vähenee nopeuden kasvaessa, mutta ei suoraan verrannollisesti.
Mitä hyötyä näistä tiedoista on? Syy, jonka takia koira
pomppaa ilmaan kävelyn aikana (kutsutaan pidätteeksi tai
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lentämiseksi) on se, että tassu saa siten 0,32 sekunnin kiertoajan. Mikäli koira kulkee tarpeeksi hitaasti, ei sen tarvitse
pidättää kehoaan saavuttaakseen 0,32 sekunnin ajan, mutta
tietyn pisteen jälkeen sen täytyy pidättää kehoaan osan ajasta. Nousun ja laskun korkeusero laukatessa on juuri sellainen
kuin tarvitaan, jotta koiran jalka saavuttaa 0,32 sekunnin
kiertoajan (muista kuitenkin, että koiralla on neljä jalkaa ja
silloin, kun jalka on ilmassa, toinen jalka on maassa tukemassa koiraa – eikä tämä tarkoita sitä, että pidäteaika on 0,32
sekuntia). Auton ja kameran avulla mittaamani keskimääräinen nousu ja lasku on vinttikoiralla noin 1,2–2,5 sentti-

”Kannanottoni salukin liikkumistyylille on seuraava: Saluki on vikkeläliikkeinen
koira, jolla on erinomaiset kestävyysominaisuudet. Se ei ole yhtä nopea kuin
greyhound, mutta päihittää sen pitkällä matkalla.”
SALUKI 55

1. Askeleessa on liikaa ulottuvuutta.
2. Ei tarpeeksi ulottuvuutta.
3. Tasapainoinen liike.
(– Paula Ewles, Saluki Heritage 3)

metriä. Vaihteluväli voi kuitenkin olla enemmän tai vähemmän riippuen siitä, miten tehokas yksilön laukka on (mitä
vähemmän ylösalas heiluvaa liikettä, sen parempi). Tämä
jatkuva tassun kiertoaika viittaa siihen, että jalalla on vain
yksi eteenpäin suuntautuva, koiraan suhteessa oleva vauhti
(noin 24 kilometrin tuntinopeus tuottaa 0,32 sekunnin kiertoajan). Jos tahdot laskea tassun nopeutta, älä unohda vähentää koiran kehon nopeutta.

lisesti katsoen noin 28 astetta (minun mittauksiani). Muut,
jotka ovat tehneet vastaavia mittauksia, ovat pyöristäneet
tämän 30 asteeseen, mikä on tyydyttävää.
Kaikki nämä tulokset tukevat sitä seikkaa, että pitkälle
ulottuva etuaskel on ei-toivottua missä tahansa askellajissa.
Sitä on toki pakko olla jonkin verran – jos etuliike ei ole lainkaan ulottuva, putoaa koira nenälleen. Ainoa kysymys kuuluukin, kuinka paljon ulottuvuutta tulisi olla? Omat havaintoni johtivat päätelmään, että tassun tulisi asettua silmän tai
Askellajitutkimuksissa selvinnyttä
korvan kanssa samalle linjalle sekä ravissa että laukassa. On
Askellajeja tutkittaessa on mittaamalla (painelevyin ja mui- tietenkin olemassa myös poikkeuksia, kuten afgaaninvinttiden laitteiden avulla) saatu selville seuraavat tosiasiat:
koirat, joille on jalostettu kirahvimaisen pitkä kaula.
1) Aina kun jalka on ravissa lapalinjan edessä, jalka hidastaa koiran (tai kissan, hevosen tai minkä tahansa nelijalkaisen eläimen) vauhtia. Kun jalka on puolestaan linjan takana,
antaa se merkittävän eteenpäin työntävän sysäyksen, samalla
tavalla kuin takajalkakin. Etujalan merkitys ravissa on siis
paljon merkittävämpi kuin toimia pelkkänä tukijalkana.
2) Kun koiran takajalka on ravatessa lonkkanivelen etupuolella, se hidastaa koiraa suurimman osan ajasta.
3) Kun laukatessa jalka on koiran painopisteen edessä, se hidastaa koiraa. (Huomaa kuitenkin, että kun etujalka on painopisteen takana, kuten se on osan ajasta, se siirtää voimaa
eteenpäin. Sen tarkoitus on sekä tukea että kiihdyttää.)
4) Lapakulma on useimmilla vinttikoirilla kymmenen ja
kahdenkymmenen asteen välissä, vertikaalisesti lavan kärjestä mitattuna. (Tämä ja muut faktat vakuuttavat minut
siitä, että tämä on toiminnallisesti oikein.)
5) Rakenteeltaan ravaavien koirien lapakulma on vertikaa56 SALUKI

Tutkimustulosten hyödyntäminen
paula ewles on merkittävä tyttö, ja kaunis myös. Hänen
piirroksissaan, syksyn 1982 numerossa (ks. yllä) sivulla 32,
hän osoittaa huomattavaa sielustaan kumpuavan esteettisen
lahjakkuuden hallintaa. Useimmat taiteilijat kuvaavat kuvan
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numero yksi oikeanlaiseksi raviksi jokaiselle koiralle. Se on
vaikuttavaa, mutta väärin, kuten hän ilmaisee. Itse asiassa
tämä kuva selittää tänne vuosia sitten saapuneen afgaaninvinttikoiran tyypin häviämisen. Taiteilijat alkoivat kuvata
niitä omituisen pitkäkaulaisina, turkki hulmuavana, kuonot
neulanterävinä ja ne liikkuivat pitkiä loikkia harppoen etujalan ulottuessa niin kauas, että sillä voisi kampittaa gazellin
kolmen metrin päästä. Jos näytteilleasettajat olisivat nähneet
nämä kuvat vain afgaaninvinttikoiran karikatyyreinä, ei mitään vahinkoa olisi tapahtunut. Mutta valitettavasti kasvattajat alkoivat onnistuneesti myös kasvattaa tähän suuntaan.
Yhdysvalloissa meillä on nyt afgaaninvinttikoiria, jotka ovat
kyllä kauniita katsella, mutta hyödyttömiä alkuperäisessä
käyttötarkoituksessaan. Niiden ravityyli on – minun mielestäni – väärä laukkaavalle rodulle. Toivotaan, että salukikasvattajat eivät ajaudu kasvattamaan samanlaisia esteettisiä
karikatyyrejä.

Vauhtia voi lisätä
kahdella tavalla:
pidentämällä
ihanteellista loikan
pituutta tai lisäämällä
loikkien tiheyttä

Salukin ravi
Kuten minä ja monet muut ovat todenneet, salukia tuomaroidaan ravinsa perusteella – askellajin, jossa se ei ole taituri. Salukin ravin laadun määrittelemisessä on pääasia selvittää se, ravaako se tavalla, joka kertoo tehokkaasta laukasta.
Vaikka olisi mukavaa, että saluki pystyisi suoriutumaan
kummastakin erinomaisesti, on se hyvin epätodennäköistä
ja on tuskin koskaan mahdollista. Vaikeus piilee siinä, että
pitäisi todistaa mikä ravityyli kuvastaa tehokkuutta, joka ilmenee laukatessa.
Kuten totesin aiemmin, laukatessaan saluki on sukkela,
mutta ei yhtä sukkela kuin greyhound. Pitkällä matkalla
laukatessa saluki päihittää greyhoundin. Sen erikoisominaisuus on laukata vikkelästi mutta kestävästi. Miten se eroaa
greyhoundista?
Sen mukaan, mitä olen lukenut (ja olen samaa mieltä),
vauhtia voi lisätä kahdella tavalla: pidentämällä ihanteellista loikan pituutta tai lisäämällä loikkien tiheyttä. Loikan
pituuden lisääminen onnistuu ojentamalla jalkoja enemmän tai lisäämällä selän joustoa. Greyhoundilla on salukia
voimakkaat selkälihakset, joita se käyttää selän joustamiseen. Tiedämme, että selän joustamiseen tarvitaan enemmän energiaa kuin jalan liikuttamiseen. Salukilla on hieman pidemmät jalat kuin greyhoundilla ja tämä vaikuttaa
suotuisasti sen nopeuteen. Laukatessa takajalkojen tulee
nostaa etuosa ilmaan: mitä lyhyempi keho, sen vähemmän
energiaa nostoon kuluu. Lyhyesti sanottuna saluki on kestävämpi, koska sen jalat ovat hieman pidemmät ja keho lyhyempi kuin greyhoundilla. Saluki on hieman greyhoundia
hitaampi, mutta se on kestävämpi. Merkittävin toiminnallinen ero näiden kahden välillä on minun nähdäkseni jalkojen ja kehon mittasuhteiden ero. Tulee myös tuoda esille,
että liian lyhyt keho vähentää käyttövoiman tuottoa. Neliön
mallinen keho tuntuu olevan suurimmalla osalla eläimistä
erityisen ihanteellinen kestävyyden kannalta.
Hitaimmassa askellajissaan (kävelyvauhti) salukin pitkien jalkojen takia sen on mahdoton liikkua käynnissä nelitahtisesti siten kuin se määritellään hevospiireissä. Salukin
täytyy kävellä joko peitsaten tai sen kaltaisesti. Peitsauksen

kaltainen kävely on liike, joka on peitsauksen ja kävelyn välimuoto (harva näytteilleasettaja on koskaan kuullutkaan
tästä askellajista, mutta lähestulkoon jokainen pitkäjalkainen koira käyttää sitä).
Salukilla on jyrkät lapaluut ja suhteellisen lyhyt keho.
Siinä ravin hetkessä, jossa jalka astuu alas, tulee etujalan
tehdä lyhyt kurotus eteenpäin, ja lyhyestä kehosta johtuen
myös taaksepäin suuntautuvan ulottuvuuden tulee olla rajallinen. Toisin sanottuna salukin tulisi olla lyhyesti astuva
koira ravatessa, mutta ei niin lyhyesti astuva kuin käytännöllisen greyhoundin.
Yhdyn mitä sydämellisimmin herra Bondin lausuntoon:
”Yksi salukikerhojen tavoitteista on säilyttää koirien käytännöllisyys. Mikäli aiomme tehdä tämän ilman, että testaamme niiden juoksuominaisuuksia, täytyy meidän ymmärtää
niiden yksittäisten elementtien toimintaa, joista koko koira
koostuu.” Erimielisyyteni on peräisin hänen jälkimmäisestä perustelustaan. Olen sitä mieltä, että hänellä ei ole täydellistä tietämystä yksittäisistä elementeistä, joista vinttikoira koostuu (vaikka tuskin kenelläkään on tällä hetkellä).
Seuraavaksi muutama johtopäätös, jotka voi tehdä lukuisista
testeistä, mittauksista ja teksteistä. Uskon, että ne yllättävät
merkittävän osan näyttelyharrastajista.
Ravatessa kaikki koirat tekevät jonkinasteista ylös-alas-liikettä. Kehon matalin nosto tapahtuu sillä hetkellä, kun
jalka on suoraan lavan alapuolella ja korkein silloin, kun
jalka ponnistaa ylös (tai hieman sen jälkeen lennokkaassa
ravissa). hollenbeck omistaa kirjassaan ”The Dynamics of
Canine” usean sivun selittääkseen seiväshyppy-efektiä, jossa
korkeimman noston oletetaan olevan silloin, kun jalka on
suoraan lavan alapuolella. Tämä virheellinen luulo on yleinen. Ylälinjan suurin ylös-alas-liike esiintyy vuoristolajeilla
(vuohet, lampaat ja vuoristotyyppiset afgaaninvinttikoirat)
ja metsän asukkailla. Tasangoilla laukkaavilla eläimillä (joihin salukikin lukeutuu) on vähemmän ylös-alas -liikettä laukatessa kuin ravatessa.
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Sujuvasti ravaavilla koirilla on enemmän ylös-alas-liikettä laukatessa kuin ravatessa (selittyisikö kenties eroavaisuuksilla lavoissa?).
Mahdollisimman vähäinen ylös-alas-liike on huono mittari laukan tehokkuudesta, mutta hyvä määrittelemään
ravin tehokkuuden. Päinvastoin kuin suurin osa tuomareista
ja näytteilleasettajista ajattelee, pystysuora liike on itse asiassa toivottavaa. Auts! Kuka uskoo?
Kuinkahan moni näytteilleasettaja tietää tarpeeksi vinttikoiran ravista, jotta voi sivuuttaa arvostelut? Tämänkö takia
meillä on rotuja, kuten afgaaninvinttikoirat, jotka ovat ajautumassa tehokasta käyttöominaisuutta kuvaavasta ravista
esteettisesti näyttävämpään liikkeeseen? Jotkut ovat nimenneet tämän askellajin ”universaaliksi ja ihanteelliseksi ravityyliksi” ja valitettavasti kasvattajat ovat luoneet sen liian
moneen rotuun.
Lihakset liikuttavat luita ja on hyvinkin mahdollista kehittää lihaksia, jotka saavat aikaan pitkän eturaajojen ulottuvuuden. Näin on tehty lyhytselkäisille villakoirille, boksereille ja kerrynterriereille, ja useimmat tuomarit uskovat sen
olevan oikein. Se voi olla oikea tyyli ravaaville, mutta ei laukkaaville koirille. Voitokkaita jalostetaan ja minun ennustukseni on, että lopulta salukilla on afgaaninvinttikoirien tapaan ravissaan pitkälle ulottuva etuaskel.
Useat rodut ovat edelleen olemassa koiramaailman muotien takia. Kun koiraa ei enää tarvittu sen aiempaan käyttötarkoitukseen, moni rotu katosi. Niiden, jotka jatkoivat
(bulldogit) ja tulivat suosituiksi (villakoirat, amerikancockerspanielit ja afgaaninvinttikoirat Yhdysvalloissa) jatko riippuu
ihmisten miellyttämisestä, käyttötarkoituksen toiminnallisuus on toissijaista. Minua surettaa aina, kun näen käyttöön
tarkoitetun koirarodun muuttuvan näyttelyroduksi.
Niille, jotka haluavat ymmärtää enemmän laukasta askellajina, suosittelen kolmea ensimmäistä kirjaa. Viittaan myös
kahteen jälkimmäiseen, mutta en suosittele niitä virallisesti
niissä esiintyvien asiavirheiden takia. •
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R

otumääritelmässä ei puhuta mitään salukin liikkeistä, vaikka ne ovat tällä rodulla erittäin tärkeä
ominaisuus. Salukin liikkeet ovat aivan erilaiset
kuin englanninvinttikoiralla. Ne joustavat kävellessä enemmän ja ravi on korkeampaa. Eräs tunnettu tuomari kuvasi sitä näin:

”Jokainen askel näyttää siltä, kuin se antaisi vauhtia
seuraavalla.”
Periaatteessa jokaisen rodun liikkeillä on omat sääntönsä.
Koiran tullessa kohti kummankin puolen lapojen, kyynärpäiden, ranteiden, välikämmenten
ja käpälien on liikuttava yhdensuuntaisesti. Lavat eivät saa
työntyä ulospäin eikä kyynärpäissä saa olla löysyyttä. Takaa
nähtynä sama koskee polvien,
kintereiden ja jalkapöydän liikkeitä. Niiden on oltava yhdensuuntaiset, ja polven ja kintereen
täytyy joustaa niin, että raaja
nousee ripeästi ja käpälä kohoaa
ja liikkuu eteenpäin kintereen
taipuessa.
Erityisesti salukin täytyy
kyetä tuottamaan reilunpituinen askel mahdollisimman taloudellisesti. Askel ei saa olla
liioitellut korkea, mutta sen pitää ulottua riittävän eteen takaosan voimakkaan driven työntämänä. Aivan liian yleinen
vika on, kuten eräs tuomari asian ilmaisi, ”kuin se kutoisi
sukkia takajaloillaan ja huivia etujaloillaan.”
Monet ovat yrittäneet kuvailla tyypillisiä salukin liikkei-

tä. Saluki Clubin toisen puheenjohtajan lady gardnerin
muistiinpanojen mukaan ”Miss amherst korosti, että salukin pitäisi olla rakenteeltaan keveä mutta voimakas ja liikkeissään viehkeä” ja että ”Nablous-salukit eivät olleet kookkaita mutta täydellisen viehkeitä. Knightellingtonit pitävät
niitä esikuvinaan. Meidän tulee huolehtia siitä, että nykyiset koiramme eivät kasva liian isoiksi ja menetä viehkeitä
liikkeitään.”
Lainaan vielä brian chambersin näyttelyraporttia:
”Olemmeko menettämässä käsityksen rodun tyypillisistä
liikkeistä? Tällä tarkoitan noita erityisen vapaita mutta samalla keveitä ja äärimmäisen
viehkeitä liikkeitä. Rotumme
ei ole mikään raahustaja.”
Miss
patricia kean
(Ajman)
kuvailee
näin:
”Todella tyypilliset salukin
liikkeet ovat kevyet ja hiukan
tanssahtelevat. Ne eivät tuhlaa liikevoimaa viskelemällä
käpäliä ympäriinsä vaan koira
vaikuttaa ikään kuin leijuvan
ilmassa.
Sivumennen sanoen voisi
lisätä, että joskus rauhallisesti kävellessään saluki peitsaa,
jolloin se siirtää samanaikaisesti ensin molemmat oikeanpuoleiset jalat ja sitten vasemmanpuoleiset. Salukilla tämä ei
ole virhe vaan ilmeisesti tapa, jolla se säästää voimia pitkällä matkalla. Samalla tavoin liikkuu kameli ja myös hevoset
Etelä-Afrikan Veldillä.
Dramaattinen todiste tällaisen liikkeen tärkeydestä nähtiin kiinalaisen taiteen näyttelyssä Lontoossa 1973. Kuuluisa
Kansun lentävä hevonen todellakin peitsaa. Täydessä vauhdissa kaikki neljä jalkaa ovat usein yhtä aikaa irti maasta ja
hevonen on tosiaankin ilmassa. •

Todella tyypilliset salukin
liikkeet ovat kevyet ja
hiukan tanssahtelevat.
Ne eivät tuhlaa
liikevoimaa viskelemällä
käpäliä ympäriinsä vaan
koira vaikuttaa ikään
kuin leijuvan ilmassa.
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arkiston helmiä
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•

teksti ihmekokki kuvat jani the rock julkaistu aikaisemmin vinttikoira-lehdessä 3/2006
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tuontiesittely
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tuontiesittely
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C.I.B
FI MVA EE MVA LV MVA LVV-15

Sunfire Ghaliya
JARKKO RÄIKKÖNEN

(Qirmizi Jericho x Dabka’s Felicia)
s. 15.6.2011
om. Maria Kerkkänen, Jarkko Räikkönen & Saga Räikkönen
CACIBIT:
30.8.2014 Tervakoski KV, Arvid Göransson
28.6.2015 Riga KV (Latvia), Vlastislav Vojtek
5.7.2015 Pärnu KV (Viro), Katrin Raie
25.10.2015 Seinäjoki KV, Louis Dehaes

FI KVA-m

FI MVA EE MVA

Dyynien Kesra Khason
(El Hamrah Chason-Shir x Dyynien Idiz Islarose)
s. 21.5.2012
om. Tarja Pääkkönen & Kimmo Marjamäki
SERTK:
15.8.2015 Hyvinkää
23.8.2015 Humppi SMM
5.9.2015 Laihia
18.10.2015 Hailuoto
14.5.2016 Lieto

FI KVA-m
Non Serviam Domina Animarum
(Tazillah Omar Kamran x Non Serviam Anima Divina)
s. 3.7.2013
om. Heidi Lappalainen, Lumikirsikka Lappalainen & Sanja Kuusela
SANJA KUUSELA

SERTK:
14.3.2015 Mänttä-Vilppula
18.7.2015 Hämeenkyrö
23.8.2015 Seinäjoki
10.10.2015 Kouvola
14.5.2016 Lieto
28.5.2016 Lumijoki

FI KVA-m
Non Serviam Drakaina Karkharodon
(Tazillah Omar Kamran x Non Serviam Anima Divina)
s. 3.7.2013
om. Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela

TUIJA TUOMINEN

SERTK:
18.7.2015 Hämeenkyrö
23.8.2015 Seinäjoki
20.3.2016 Kouvola
1.5.2016 Tammela
14.5.2016 Lieto
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Lähettäjä

Suomen Salukikerho ry
Tuire Kantoluoto
Luhdinsola 10 A
01660 VANTAA

