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Hallitus Toimikunnat Toimitus & ilmoitukset

Puheenjohtaja
Marja Blomqvist 

puheenjohtaja@saluki.fi 

Varapuheenjohtaja
Tuula Eloranta, Mäntsälä
p. 0400 651 856
tulpero64@gmail.com

Jäsenet
Heidi Lappalainen, Nokia
p. 040 721 2994

Anne Lipponen, Outokumpu
p. 050 545 4887
sihteeri@saluki.fi

Teija Laukka, Kärjenniemi
p. 040 734 8248

Kalle Salovaara, Tuusula
p. 045 642 4081

Tuija Tuominen, Hollola
p. 044 339 2518

Sihteeri
Anne Lipponen
Korpikatu 3
83500 Outokumpu
050 545 4887
sihteeri@saluki.fi

Rahastonhoitaja
Sanna-Maija Helevä 
Hirvikalliontie 76 
01800 Klaukkala
rahastonhoitaja@saluki.fi

Jäsensihteeri
Tuire Kantoluoto 
Luhdinsola 10 A 
01660 Vantaa 
p. 050 377 4830
jasensihteeri@saluki.fi

Jalostustoimikunta
jalostustoimikunta@saluki.fi

Juoksutoimikunta
juoksutoimikunta@saluki.fi

Lehtitoimikunta
salukilehti@gmail.com

Näyttelytoimikunta
nayttelyt@saluki.fi

Internet-toimikunta/www.saluki.fi
web@saluki.fi

Tarvikemyynti
salukitarvikkeet@saluki.fi

Pistelaskenta – näyttelyt
Sanja Ekblad 
sanja.ekblad@gmail.com

Pistelaskenta – juoksulajit 
Jari Latva-Rasku 
jari.latva-rasku@kolumbus.fi

Toimituksellinen materiaali ja tiedustelu
salukilehti@gmail.com

Julkaisija
Suomen Salukikerho ry

Päätoimittajat
Anne Lipponen, p. 050 545 4887 
Tuija Tuominen, p. 044 339 2518

Ulkoasu ja taitto
Niina Bamberg, Katri Eerikäinen, Heidi 
Lappalainen ja Tuija Tuominen

Painos
430 kpl

Paino
Päijät-Paino, Lahti

Pankkiyhteys
FI45 3636 3010 8007 53 

Pankkiviite (ilmoiukset) 
4747

Ilmoitukset 
Painovalmiit ilmoitukset toimitetaan 
maksukuitin kanssa sähköisesti osoittee-
seen salukilehti@gmail.com

Jäsenille maksutta 
Tuontiesittelyt, kasvattajajäsenten yh-
teystiedot ja kerhon jäsenten omista-
mien uusien valioiden kuvat (FI MVA, 
FI KVA-a/-m/-r, POHJ MVA, POHJ 
KVA, BALT MVA sekä vahvistetut kan-
sainväliset valionarvot

Skannattavat materiaalit 
Jos materiaali vaatii skannausta, ota yh-
teyttä ensin sähköpostitse salukilehti@
gmail.com

Salukikerho valitsee sääntömääräisessä 
syyskokouksessa itselleen hallituksen.  
Kunkin jäsenen hallituskausi kestää kaksi vuotta. 
Kerhon hallitukselle voi lähettää sähköpostia 
osoitteella hallitus@saluki.fi.

Osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa 

jäsensihteerille!



Aavatuulen Eirecogteil’s Non Serviam Sunfire 

Tazillah 

Valosalon 

Wallaby’s 

Yuzak 

Zarabis 

Zubayr 

Nox Infinita 

Nucada’h 

Qashani 

Revonloimun 

Rudan 

Salmanazar 

Shadmore 

Sincerity Kalimantan 

Soheil Nour 

El Hamrah 

Golden Desert’s 

Hadayan 

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

Jaana Reiman, Klamila & Irene Outi-
nen, Helsinki
040 752 3043
eirecogteils@gmail.com
www.eirecogteils.fi

Heidi Lappalainen, Nokia
040 721 2994
wonderflounder@gmail.com &
Sanja Kuusela, 0400 868 940
sanja.kuusela@gmail.com
www.animadivina.com/nonserviam/

Minna Saari
0400 243 676
sunfire@kolumbus.fi

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

Auri Rainema-Heiskanen &
Vilja Rainema, Hiltulanlahti
050 359 7549, 050 492 9759
valosalon@gmail.com
www.valosalon.fi

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

Pirjo Puttonen, Huuvari
040 517 0393
bedaramira@gmail.com
www.animadivina.com/yuzak/

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

Iiro Rautavuori, Turku
0400 719 080
zubayr@live.fi
www.elisanet.fi/zubayr

Hanna & Arto Ojanperä, Laukaa
045 138 2986, 045 085 685
hannal.ojanpera@gmail.com
arto.ojanpera@gmail.com
noxinfinita.blogspot.fi

Mari Rihkajärvi, Kuopio
040 193 8109
mari.rihkajarvi@hotmail.com

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

Jatta Lohilahti, Salmijärvi
044 258 1694
revonloimun@outlook.com
revonloimun.webnode.fi

Kirsi Hyvärinen, Keihärinkoski
040 591 6297
kirsiahyvarinen@live.com
rudankennel.com

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

Sanna Puurila, Sipoo
050 545 3555
sanna.puurila@gmail.com

Annmari Seppä, Pulp
050 597 8333
seppa.annmari@gmail.com

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

Pirjo Grönfors, Vantaa
09 874 5803
el.hamrah@saunalahti.fi
www.elhamrah.com

Niina Käyhkö, Voikkaa
050 5017512
gdsalukis@gmail.com
www.romytar.com/niinansalukit

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

Jaisalmer 
Päivi & Janne Lehtikangas, Kärkölä
040 580 7944
paivi.lehtikangas@phnet.fi
www.facebook.com/jaisalmersalukis

Khaireddin 
Mirja-Leena Lassila, Valkeakoski
040 581 6009
mlassila@mbnet.fi
www.khaireddin.com

Kirman 
Hilkka Nousiainen, Laukkoski
019 664 9141
hilkka.a.nousiainen@gmail.com
www.kirman.fi

Kuriirin 
Hannu Haapala, Otalampi
050 523 1235
hhaapala@jippii.fi
www.kolumbus.fi/kuriirin

Kurkiauran 
Ranja Eklund, Vantaa
050 369 2715
ranja.eklund@gmail.com
www.kurkiauran.net

Mu’azzaz 
Anniina Mäklin, Mustiala
050 380 3537
anniina.maklin@muazzaz.com
www.muazzaz.com

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

Aile Ferdi 
Virpi Mäkelä & Juha Sundell 
Huittinen, 040 546 8570
virpi.e.makela@dnainternet.fi
www.aileferdi.fi

Al-Yasamin 

Al-Dahab 
Minea Collan, Vantaa
044 367 5339
minea.collan@gmail.com

Al Sarab 
Berit Holm & Sonja Holm, Siuntio
0400 222 578/040 589 5776
beritholm00@hotmail.com
cettiacetti@yahoo.de
al-sarab.webs.com

Aziz 
Stina Jalkanen & Janette Jalkanen, 
Veneranta, 050 549 3906
stina.jalkanen@gmail.com
www.aziz-kennel.fi

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

Dix Dax 
Sari Ritari, Kuusankoski
046 646 0791
sarppa_83@msn.com
personal.inet.fi/koti/dixdax

Dyanitos 
Inga-Lill Sjöman, Helsingby
0400 305 382
dyanitos@netikka.fi 
personal.inet.fi/koti/dyanitos

Tiina Torkko, Hämeenkyrö
galenon@hotmail.com

Kasvattajajäsenten yhteystietoihin 
on poimittu Suomen Salukikerhon 
kotisivuilta ne jäsenet,
joilla on ollut salukipentue viimeisen 
10 vuoden aikana.

Onko tiedoissasi päivitettävää? 
Lähetä päivitettävät tietosi säh-
köpostitse osoitteeseen
salukilehti@gmail.com.

Kasvattajajäsenet | Breeders 2017
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Sisältö
2 Puheenjohtajalta

3 Toimituksen terveiset

4 Jalostustoimikunta tiedottaa ja 

Salukikummit

5 Haku luokkasponsoriksi

6 kutsu: SSaK:n maasto- ja veteraanimestaruus 2016 ja  

Saluki Special -luokat

8 kutsu: SSaK:n rata- ja veteraanimestaruus 2016

9 Vinttikoirien osallistuminen kansallisten näyttelyiden 

käyttöluokkaan ja

 Salukikerhon syksyinen juoksupäivä

10 kutsu: Salukien rotuseminaari

11 Yhteistyökoodi/Dogster ja  

Uudet kansainväliset vinttikoirakokeiden säännöt – 

muutamia huomioita

12 Kiertopalkinnot 2016

18 Tapaamisia

20 Suomen paras junior handler

22 Vinttikoiran tuki- ja liikuntaelimistön  

hyvinvoinnista huolehtiminen

24 Suosittu rotutyyppi –  

Miksi silminnähden paras koira voi hävitä?

28 arkiston helmiä:  

Funktionaalinen saluki – coursing-kentillä opittua

42 arkiston helmiä: Saluki, vinttikoirista jaloin

44 Australialaismallisen kuonokopan sovitus

46 meidän remmi: Tuula Rahkonen

50 Naula tassussa ja kuinka sitten kävi

53 tuontiesittely: Badavie Agazzi

54 tuontiesittely: Anusheh vom Ahlabub

55 Uudet valiot

56 ilmoitus: Anne Lipponen & Lea Pelkonen

Kansikuva:
Tuija Tuominen: Non Serviam Ego Te Absolvo

Täytekuva: 
 s. 3: Tuija Tuominen: Shamali Koublah al Rih bint Ismah

Ilmoituskoot

Hinta jäsenille/ei-jäsenille
• 1/1: 55 €/100 € 

(297 mm x 210 mm + bleedit 3 mm) 
Pakettihinta vuoden numeroihin 
140 €/280 €. Varattava ja maksetta-
va ennen vuoden ensimmäisen nume-
ron ilmestymistä.

• 1/2: 35 €/70 € 
(148 mm x 205 mm + bleedit 3 mm) 
Vain vaaka. Koko vuoden numeroihin 
90 €/180 €)

• 1/4: 15 e (130 mm x 90 mm, pysty)

Foreign Ads 
members/non-members & businesses
• 1/1: 55 €/100 € 

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

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

• 1/4: 15 e (130 mm x 90 mm, vertical)

Ilmoitusvalmistus 
Jos tarvitset apua painovalmiin ilmoi-
tuksen valmistamiseen, ota yhteyttä toi-
mitukseen salukilehti@gmail.com

Osoitteenmuutokset 
jasensihteeri@saluki.fi

Deadlinet 
Kevät: 1.3.2017, Kesä: 1.7.2017 ja 
Joulu 15.10. (painovalmiit ilmoitukset 
1.11.2017 mennessä)
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

 Salukikerhon syyskokous valitsi 
minut luotsaamaan tänä vuonna 
30 vuotta täyttävää kerhoamme 
ja innokkain mielin otin tämän 
pestin vastaan. Niille, jotka eivät 

minua entisestään tunne, tiedoksi, että 
olen reilu nelikymppinen espoolainen 
perheenäiti. Muutoin olen varsin taval-
linen perheenäiti, yksi niistä monista ta-
vallisista perheenäideistä, jotka yrittävät 
saada aikansa riittämään perheen, työn, 
lasten harrastusten ja muun hulinan kes-
kellä, mutta koen, että kaksi asiaa erottaa 
minut normitavisäideistä.

Ensinnäkin elämääni kuuluvat salu-
kit. Ensimmäinen salukimme, Sira, 
tuli elämäämme reilu 17 vuotta sit-
ten. Se opetti meille paljon, teki meis-
tä salukisteja. Aloimme ymmärtää salu-
kin sielunmaisemaa, huumorintajua. 
Huomasimme oman tyhmyytemme: 
saluki veti niin usein pidemmän korren, 
hyppi rakentamamme aidan yli, meni 
tekemästämme portista läpi. Saluki si-
susti kotimme oman makunsa mukaan. 
Ja juuri kun olimme saaneet korjattua 
salukin tekemät tuhojäljet, oli aika nuo-
remman salukin tulla kujeilemaan ja si-
sustamaan kotiamme. Ja ennen kaikkea 
näyttämään meille mitä kaikkea emme 
vielä olleetkaan salukin kanssa kokeneet.

Tällä hetkellä kotonamme asuu 
kolme salukia, Siran jälkeläisiä kolmes-
sa sukupolvessa, sekä basenji, joka luulee 
olevansa saluki. Meistä on kehittynyt pe-
sunkestäviä salukisteja, kuulumme tuo-
hon koiraharrastajien heimoon, jonka 
mielestä koira on kauneimmillaan juos-
tessaan vapaana. Kaukana omistajastaan. 
Kovaa vauhtia, välittämättä omistajas-
taan. Koira, joka saattaa tulla kutsuttaes-

sa, jollei sitten ole liian kiireinen juos-
tessaan tai keksi jotain muuta tehtävää 
jossain muualla. Minulla, kuten monel-
la muulla salukistilla, on tapana napata 
kännykän kamera esille ja ikuistaa ihana/
kaunis/kekseliäs/viisas/hassu koirani sen 
loikoillessa keittiön pöydällä, varastaes-
sa ihmisten ruokaa tai tekemässä jotain 
muuta, joka saisi muun rotuisen koiran 
omistajan äkkiä komentamaan koiraan-
sa. Mutta minulle tärkeintä on ikuistaa 
tuo hetki. Ja toki tuo hetki pitää jakaa 
sosiaalisessa mediassa muiden salukistien 
kesken.

Toiseksi tunnun ajautuvan aina uu-
destaan erilaisiin koirayhdistyspesteihin. 
Salukikerhon hallituksessa toimin viime 
vuosikymmenellä ja nyt olen taas pa-
lannut aktiivisemmin Salukikerhon pa-
riin. Kerhoa viime vuonna luotsannut 
Kalle jatkoi onneksi hallituksen jäsene-
nä, joten saimme hyvin turvattua aiem-
man puheenjohtajan tiedon pysymisen 
hallituksessa. Vuodenvaihteessa hallitus-
paikkansa jättivät Jonna Hirvonsalo ja 
Sanna Puurila. Myös kerhon sihteeri 
Pirjo Jäppinen ja rahastonhoitaja Pirjo 
Avomäki jättivät pestinsä eli muutok-
sia on ollut. Heistä jokainen antoi oman 
arvokkaan panoksensa kerholle, mutta 
erityisesti Jäppisen Pirjo, joka on teh-
nyt valtavan työpanoksen kerhon eteen. 
Samalla kun kiitän Jonnaa, Sannaa sekä 
molempia Pirjoja, toivon, että he kuiten-
kin jatkavat muutoin kerhon toiminnas-
sa ja toivotan Tuomisen Tuijan tervetul-
leeksi hallitukseen.

Tätä kirjoittaessani on kerhon kevät-
kokous vielä edessä. Kevätkokous saa 
vahvistettavakseen yhdistyksen toimin-
takertomuksen ja tilinpäätöksen vuodel-

ta 2016. Itse kiinnitin tilinpäätöksessä 
huomiota siihen, että kerhon jäsenmak-
suilla katettiin vain noin 60 prosenttia 
kerhon varsinaisen toiminnan kuluista. 
Ja silti pääsimme reilusti voiton puolelle. 
Tämä tarkoittaa sitä, että kaiken toimin-
nan lisäksi kerhon hyväksi ahertaneet 
ovat myös keränneet varoja toimintaam-
me ahertamalla eri tapahtumissa. Tämä 
vapaaehtoisjoukko on toimintamme tu-
kiranka, perusedellytys, jota ilman ei 
olisi Salukikerhoa. 

Toiminnassamme on innokkaita työ-
myyriä, jotka käyttävät paljon vapaa-ai-
kaansa rotumme ja kerhomme hy-
väksi. Uusia innokkaita toimijoita on 
tullut mukaan, mutta uusia kaivattai-
siin yhä lisää. Kerholla on mitä erilai-
sempaa toimintaa, johon pääsee mu-
kaan myös ilman aiempaa kokemusta. 
Tekemällä oppii ja uutena ehkä keksii ta-
poja kehittää entistä toimintaa. Kaiken 
lisäksi yhdessä tekeminen on hauskaa. 
Varapuheenjohtajamme Tuula heit-
ti tammikuussa Facebookissa haasteen 
kasvattajille, jotta nämä aktivoisivat kas-
vattiensa omistajia mukaan kerhon toi-
mintaan. Mukanaolonhan ei tarvitse tar-
koittaa pitkäaikaista sitoutumista eikä 
tuntikausien työurakkaa, sillä lyhyem-
piäkin pestejä on tarjolla erinäisissä ta-
pahtumissa. Mukaan vaan!

Vapaaehtoisvoimia tarvitaan erityi-
sesti tänä kerhomme 30-vuotisjuhla-
vuonna, jonka tapahtumat tavoittavat 
toivottavasti mahdollisimman monta 
kerhomme jäsentä. Juhlintaan osallistu-
misen ohella jokainen voisi tuoda oman 
kortensa kekoon. Tehdään yhdessä tästä 
vuodesta ikimuistoinen! 

Kevättä ja uutta harrastuskautta  
odotellen, Marja

Mukavaa alkanutta harrastusvuotta!



 A rvon lukijat, tässä se vihdoin on! Tätä numeroa tehtäes-
sä hajotettiin tahattomasti kolme tietokonetta, juotiin 
litroittain teetä ja kahvia sekä syötiin jokunen lohdutus-

pulla. Karvahatun hankkiminen vain jäi tekemättä. Tekniset 
vaikeudet eivät päättyneet silti tuohonkaan, joten tämä lehti 
on hieman normaalia ohuempi lukupaketti, mutta sisällöl-
tään toivottavasti mieluisaa ja ajatuksia antavaa.

Tämän ja seuraavan lehden väliin mahtuu intensiivinen lo-
mahetki kesän salukiriennoissa. Salukikerhon mestaruusko-
keiden kutsut löydät lehden alkupuoliskolta ja pieniä salu-
kintaimia odottaa vielä syksymmällä juoksutoimikunnan 
järjestämä Juoksupäivä.

Syksyllä järjestetään Lahdessa Rotuseminaari, jossa pääs-
tään salukien rotumääritelmässä pintaa syvemmälle Saija 
Juutilaisen ja Säde Hohterin johdattelemana.
Aurinkoista salukikesää!

Seuraavan lehden deadline 
1.7.2017

Painovalmiit materiaalit ja ilmoitusvaraukset osoitteeseen 
salukilehti@gmail.com

Saluki 3/2017 deadline 

 1.7.2017.

Painovalmiit materiaalit ja 

ilmoitusvaraukset osoitteeseen 

salukilehti@gmail.com
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TOIMITUKSEN TERVEISET

Hienoa Saija!  
Salukikerho onnittelee  

Vuoden ulkomuototuomaria!

Numero eräästä  
numerosta

Lisäys edellisessä numerossa olleeseen Lemmikkilehdon tarjouk-
seen lemmikin tuhkaamisesta: myös Yliopistollisessa Eläinsairaa-
lassa avatuille koirille myönnetään mainittu 10 % alennus.

Saluki 3
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Maaliskuinen  
jalostuspäivä
Jalostustoimikunta järjesti neljännen jalostuspäi-
vän 4.3.2017. Vaikka luonteeseen keskittynyt päivä 
ei kerännytkään runsaasti saluki-ihmisiä paikalle, 
oli tapahtuma kuitenkin herättänyt (onneksi) kiin-
nostusta muussa vinttikoiraporukassa, niin tilaisuus 
kannatti taloudellisessa mielessä järjestää.

Jalostuspäivänä FT Katriina Tiira SmartDog 
ky:stä esitelmöi koiran persoonallisuudesta ja käyt-
täytymisongelmista – geenien ja ympäristön vai-
kutuksesta. Valitettavasti aika oli rajallinen, joten 
paljon jäi yleisökommenteistakin sanomatta. Vali-
tettavasti todellakin, koska paikalla virinnyt keskus-
telu lisäsi luennon antoisuutta.

Salukikasvattaja Tiina-Ira Huttunen alusti 
rodun luonteen ihanneprofiilin suunnitteluosuu-
den. Jalostustarkastuksen luonneosion hyväksi-
käyttämiseen tarvitsemme määritelmän sille, miten 
luonteeltaan ihanteellinen saluki käyttäytyy. Ihan-
neprofiilin luomisessa päästiin tilaisuudessa hyvään 
alkuun. Tällä saralla työ vielä jatkuu.

Päivä oli hyvin antoisa. Luonne puhuttaa sekä kas-
vattajia että salukinomistajia, koetaanhan se koiran 
tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Suosittelen lämpi-
mästi kaikille, jotka haluavat syventää koiratietout-
taan, käydä kuuntelemassa Tiiran luentoa heti tilai-
suuden tullen.

Jalostustoimikunta haluaa muistuttaa siitä, että 
terveystutkimusten tukien maksamiseen on tullut 
muutoksia vuoden 2017 alussa. Käykäähän tarvit-
taessa vaikka kertaamassa Salukikerhon nettisivuilta 
tai edellisestä Saluki-lehdestä. •

Jalostustoimikunnan puolesta, Kirsi

JALOSTUSTOIMIKUNTA TIEDOTTAA & SALUKIKUMMIT

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

Heidi Lappalainen, Nokia 
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

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

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

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

Salukikummit
Kerhon alueellista toimintaa kehittämään ja ylläpitämään 
on nimetty salukikummeja eri paikkakunnille. Salukikum-
mi toimii alueella asuvien salukinomistajien yhdyshen-
kilönä ja järjestää mahdollisuuksien mukaan jäsenistölle 
erilaista toimintaa, myös yhteistyönä paikallisten koira-
kerhojen kanssa. Seuraa Salukikerhon nettisivuja tai ota 
yhteyttä alueesi kummiin.

Oletko kiinnostunut toimimaan Salukikerhossa? 

Tapahtumien järjestämiseen etsitään 

innokkaita salukiharrastajia ympäri 

Suomen. Voit ottaa yhteyttä hallitukseen tai 

toimikuntaan, jonka toiminta kiinnostaa sinua!

hallitus@saluki.fi 



Yhteistyömuotona on luokkasponso-
rointi. Luokkasponsori voi ostaa itselleen 
yhden tai useamman luokan hintaan 
100 €/virallinen luokka tai 50 €/epävi-
rallinen luokka. Myytäviä luokkia on yh-
teensä 5 virallista ja 3 epävirallista.

Vastikkeeksi sponsori saa:
• Nimensä kyseisen luokan nimen eteen 

(esim. Prix de Yritysnimi – SsaK vete-
raanimaastomestaruus 2017).

• Logonsa näkyville tapahtuman ennak-
komainonnassa sekä  SSaK:n internet- 
ja facebooksivulla sekä tapahtuman 
omalla facebook-sivulla. Logo toi-
mitetaan mahdollisimman nopeas-
ti sponsorisopimuksen solmimisen 
jälkeen.

• Haluamansa kaltaisen mustavalkoi-
sen mainoksen tapahtuman käsioh-
jelmaan, jota painetaan noin 200 kpl. 
Mainosmateriaali toimitetaan 15.7. 
mennessä painovalmiina tiedostona.

• Mainosjulisteita, flyereita tms. toi-
mipaikkamarkkinointimateriaalia 
näkyviin kisapaikalle. Materiaali toi-
mitetaan 15.7. mennessä.

• Värillisen mainoksen Saluki-lehteen 
no 3/2017 (ilmestyy syyskuussa), jo-
ka on Suomen Kennelliiton pal-
kitsema rotujärjestölehti. Lehden 
levikki on noin 450 kpl ja se jaetaan 
koko kerhon jäsenistölle, ulkomuoto-
tuomareille sekä käyttökokeiden yli-
tuomareille. Mainoksen koko on 50 
mm x 85 mm (korkeus x leveys), ja se 
toimitetaan painovalmiina tiedostona.

Etu SSaK:n jäsenelle:
SSaK:n jäsen saa ilmoittaa tapahtumaan 
ilmaiseksi yhden omistamansa koiran jo-
kaista myymäänsä luokkaa kohden. Jos 
siis myyt yhden virallisen luokan, saat 
ilmoittaa yhden koirasi ilmaiseksi vi-
ralliseen luokkaan. Jos taas myyt yh-
den epävirallisen luokan, saat ilmoittaa 
yhden koirasi ilmaiseksi epäviralliseen 
luokkaan. Etua ei voi siirtää toiselle hen-
kilölle, eikä muuttaa rahaksi tai käyttää 
hyväkseen muissa yhteyksissä. 

SSaK etsii luokkasponsoreita Suomen Salukikerhon maasto- ja 
veteraanimestaruuskilpailuun 6.8.2017.  
Toivomme jäsenistöä mukaan näihin maastojen rahoitustalkoisiin tarjoamalla 
uudenlaisen sposorointimallin, joka hyödyntää sekä sponsoria että sponsorin 
hankkinutta SSaK:n jäsentä!

Sponsorihankinnan materiaali 
ja yhteystiedot:
Sponsorihankinnassa käytettävä esite 
ja sponsorisopimus ovat tulostettavis-
sa osoitteessa www.saluki.fi/ -> jäsensi-
vut, jonne pääset kirjautumaan nimelläsi 
sekä jäsennumerollasi. Voit myös pyy-
tää materiaalia sähköpostitse osoitteesta  
heli.me.perkkio@gmail.com

Toimita sponsorisopimus välit-
tömästi sen solmittuasi sekä pyy-
dä sponsoreita toimittamaan oma 
mainosmateriaalinsa osoitteeseen  
heli.me.perkkio@gmail.com

Kysymykset sponsorointiin 
liittyen:
Heli Perkkiö (koetoimitsija) 
p. 041 436 4072 
heli.me.perkkio@gmail.com, voit myös 
lähettää viestin messengerissä.

HAKUluokkasponsoriksi!

KILPAILUKUTSU

Saluki 5
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Erikoiskilpailu vain salukeille. SSaK:n maasto- ja ve-
teraanimaastomestaruuskilpailu. Koiran omistajan ei 
tarvitse kuulua järjestävään kerhoon, mutta jotta koira 
voi kilpailla kerhon mestaruudesta, SSaK:n jäsenyys 
tulee olla maksettu ja hyväksytty ennen kilpailuun 
ilmoittautumista. 

Ylituomari: Mika Nyman, 
varalla: Seija Kotti-Rantala

Kilpailunjohtaja: 
Berit Fagerström-Heinonen
Koetoimitsija: Heli Perkkiö 
 
Koeluokkia on viisi: 
1) Urosparit:
parin molemmat osapuolet ovat uroksia. Parien 
juoksujärjestys arvotaan.

2) Narttuparit:
parin molemmat osapuolet ovat narttuja. Parien 
juoksujärjestys arvotaan.

3) Sekaparit:
toinen parin osapuoli on uros, toinen narttu. 
Parien juoksujärjestys arvotaan.

4) Pariarvontaan osallistuvat:
ei etukäteen ilmoitettuja pareja. Parit ja juoksu-
järjestys arvotaan. Urokset ja nartut juoksevat sa-
massa luokassa.

5) Veteraanit:
koirat voidaan ilmoittaa pareittain (parien suku-
puolella ei väliä) tai ilman etukäteen ilmoitettuja 
pareja. Ilman pareja ilmoitetut koirat osallistuvat 
normaaliin pariarvontaan. Parien juoksujärjes-
tys arvotaan. Urokset ja nartut juoksevat samassa 
luokassa.

Su 6.8.2017
Ulvaantie 179, 38840 Kankaanpää
Alkaen klo 8.30 
Lähdöt alkaen 10.00

Koirat voi ilmoittaa kilpailuun 
pareittain koeluokkiin 1–3 sekä 5 
niillä kriteerein, mitkä luokan yhtey-
dessä on ilmoitettu. Pareiksi ilmoi-
tetut koirat juoksevat keskenään 
samassa lähdössä sekä alkuerässä että 
mahdollisessa finaalissa. Lähtöjen 
järjestys arvotaan. 

Parittomat avoimen koeluokan koi-
rat ilmoitetaan luokkaan 4 ja ne ovat 
mukana normaalissa pariarvonnas-
sa. Parittomat veteraanit ilmoitetaan 
luokkaan 5 ja ne ovat mukana nor-
maalissa pariarvonnassa.

Mikäli luokkaan 1–3 ilmoitetun 
koiran pari peruu osallistumisensa 
ennen kilpailuluokan alkua, jäljelle 
jäävä pari siirretään luokkaan 4 ja se 
osallistuu normaaliin pariarvontaan. 
Mikäli luokkaan 5 ilmoitetun koiran 
pari peruu osallistumisensa ennen 
koeluokan alkua, jäljelle jäävä pari 
osallistuu normaaliin pariarvontaan. 

Mikäli luokissa 1–3 sekä 5 ilmoite-
tun parin toinen osapuoli ei pääse 
finaaliin, osallistuva koira on muka-
na kyseisen luokan pariarvonnassa.

Veteraaneille oma koeluokka (luok-
ka 5), ellei niitä ole ilmoitettu nor-
maalikilpailuikäisten luokkiin (1–4). 

SSaK:n maastomestaruus ja VSP-
maastomestaruus ratkaistaan luo-
kissa 1–4. Maastomestari/VSP-
maastomestari on se koira, jolla on 
oman sukupuolensa parhaat yhteis-
pisteet kokeessa (omistajan jäsenyys 
huomioiden). 

SSaK:n veteraanimaastomes-
taruus ratkaistaan luokassa 5. 
Veteraanimaastomestari on se koi-
ra, jolla on veteraaniluokan parhaat 
yhteispisteet kokeessa (omistajan 
jäsenyys huomioiden). 

Salukikerhon maasto- ja 
veteraanimestaruus 2017
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SSaK:n maasto- ja veteraanimestaruuskokeen yhteydessä 
epäviralliset Saluki Special -luokat.

Su 6.8.2017 
Ulvaantie 179, 38840 Kankaanpää 
Alkaen klo 11.00

Kerhon maastokokeen yhteydessä epäviralliset luokat  
(vain salukeille).

Luokka 1: 
Pennut alle 18 kk (omistaja valitsee juostavan matkan 
pituuden)

Luokka 2: 
Kilpailuikäiset koira (juoksevat täyden kisaradan) 
Luokkaan saavat osallistua myös ne koirat, joilla on voimassa-
oleva kilpailukirja, mutta jotka eivät halua osallistua viralli-
seen kokeeseen.

Luokka 3: 
Veteraani-ikäiset koirat, joilla ei ole enää oikeutta juosta viral-
lisissa kokeissa (juoksevat kisarataa lyhyemmän matkan).

Luokissa 1–3 juoksuparin saa valita, voi ilmoittaa koiran 
pariarvontaan tai koirat saavat juosta yksin. Parin kanssa 
juoksevilla koirilla tulee olla koesääntöjen mukainen kuo-
nokopppa ja kisamantteli. Kaikista luokista saa kirjallisen 
arvostelulomakkeen. 

Ilmoittautuminen:
• Sähköpostilla 15.5.-17.7.2017 osoitteeseen  

ssak.maastot@gmail.com 
Liitä ilmoittautumisen mukaan kuitti ilmoittautumismak-
sun suorituksesta (vastaanotetusta ilmoittautumisesta saa 
kuittauksen)

• Puhelimitse ti 18.7.2017 klo 19-20, puh. 040 734 8248

Ilmoittautuessa kerro seuraavat tiedot:
• Koiran nimi ja syntymäaika
• Luokka, johon koira osallistuu
• Juokseeko koira yksin, osallistuuko pariarvontaan ja vai 

juokseeko se ennalta sovitun parin kanssa (myös parin 
nimi)

• Omistajan nimi.

Osallistumismaksut:
• 12 € SSaK:n jäsenet 
• 17 € ei-jäsenet
Maksettava ennen ilmoittautumista eli viimeistään 18.7.2017 
tilille FI45 3636 3010 8007 53/Suomen Salukikerho ry 
Viitenro 62624

Tiedustelut ennen koetta ja kokeen aikana
puh. 041 436 4072 
ennen koetta myös: ssak.maastot@gmail.com

HUOM! Koirien tulee olla rokotettuja Kennelliiton rokotus-
sääntöjen mukaisesti.

Saluki Special -luokat

ILMOITTAUTUMINEN
• Sähköpostilla 15.5.–17.7.2017 
 osoitteeseen ssak.maastot@gmail.com 
 Ilmoittautumisen liitteeksi kuitti   
 maksusta.  
 Ilmoittautumisesta saa kuittauksen.
• Puhelimitse 18.7.2017 
 klo 19–20  
 p. 040 734 8248

OSALLISTUMISMAKSU
• 27 € SSaK:n jäsenet
• 30 € ei-jäsenet

Maksettava ennen ilmoittautumista eli 
viimeistään 18.7.2017  
tilille FI45 3636 3010 8007 53 /

Suomen Salukikerho ry 
VIITE: 62624

TIEDUSTELUT 
Ennen koetta 041 436 4072,  
ssak.maastot@gmail.com ja  
www.saluki.fi. 
Kokeen aikana p. 041 436 4072.

mailto:ssak.maastot@gmail.com
http://www.saluki.fi


Sijoitus 280 ja 480 m, 
veteraaneille omat 280 m lähdöt

Ylituomari: Marko Pitkäkaski, 
varalla: Jouko Huovinen 
Kilpailunjohtaja: Sinikka Collanus 
Koetoimitsija: Tiina Laine 

SSaK:n rata- ja veteraanimestaruus 
(vain SSaK:n jäsenten salukit): 

Ratamestaruuden sijoitukset  
Turku Cupin yhteisaikojen 
(280 m + 480 m) perusteella. 

Veteraaniratamestaruus 280m 
veteraanisijoituslähtönä.

SSaK:n rata- ja  
veteraanimestaruus

La 2.9.2017 Turku
Alkaen klo 11.00, eläinlääkärintarkastus klo 11.30) 
Lähdöt alkavat klo 13.00 
Turku-Cup 2017 ja sijoituskilpailu

ILMOITTAUTUMINEN 
Sähköpostilla 1.6.–24.8.2017 osoitteeseen 
teeveekoo@gmail.com 
Vastaanotetusta ilmoittautumisesta saa kuittauksen. 
Puhelimitse 24.8.2017 klo 18.00–20.00  
p. 0400-908 620 

Ilmoittautuminen mielellään sähköpostilla. Viestiin 
kilpailuluokka, koiran kilpailukirjan numero, rotu, nimi 
ja omistajan yhteystiedot.

OSALLISTUMISMAKSU
• 25 €/lähtö
Maksettava 24.8.2017 mennessä tilille  
NDEAFIH FI70 1288 3000 1017 95  
Saaja: Turun Vinttikoirakerho ry 
Maksun lisätietoihin kilpailukirjan numero.  
Maksukuitti mukaan koepaikalle.

TIEDUSTELUT
Ennen koetta p. 0400 908 620
teeveekoo@gmail.com
www.turunvinttikoirakerho.net 
ja kokeen aikana p. 0400 908 620

8 Saluki

mailto:teeveekoo@gmail.com


Saluki 9

VINTTIKOIRIEN OSALLISTUMINEN 
KANSALLISTEN NÄYTTELYIDEN 
käyttöluokkaan

SUOMEN KENNELLIITTO TIEDOTTAA & JUOKSUPÄIVÄ SYYSKUUSSA

Kennelliiton hallitus hyväksyi 
kokouksessaan 3. helmikuuta 
tarkennuksen, joka koskee vint-
tikoirien osallistumisoikeutta 
koiranäyttelyiden käyttöluok-
kaan. Osallistumisoikeutta tar-
kennettiin kansallisten näytte-
lyiden osalta. Niissä käyttöluo-
kan osallistumisoikeuden saa 
käyttövalion arvolla tai samoil-
la ehdoilla, kuin kansainvälisis-
sä näyttelyissä. Tarkennus tulee 
voimaan 1.3.2017.

Hallitus päätti, että vinttikoirien 
osallistumisoikeutta käyttöluok-
kaan tarkennetaan seuraavasti:

KANSAINVÄLISET NÄYTTELYT:
Vinttikoirien käyttöluokkaan 
osallistumisen ehtona on voi-
massa oleva kilpailukirja. Lisäksi 
koiran on täytynyt osallistua vä-
hintään kahteen (2) kansainvä-
liseen kilpailuun (CACIL) ja sen 
on molemmissa kilpailuissa ol-
tava sijoittunut parhaaseen puo-
likkaaseen osallistujamääräs-
tä. Maastojuoksukilpailuissa koi-
ran on täytynyt saavuttaa vähin-
tään 2/3 enimmäispistemääräs-
tä. Kilpailutulosten välillä tulee 
olla vähintään yksi vuosi ja yksi 
päivä. Ilmoitettaessa vinttikoira 
käyttöluokkaan on kopio koi-
ran kilpailukirjasta oheistettava 
näyttelytoimikunnalle.

KANSALLISET NÄYTTELYT:
Vinttikoirien käyttöluokkaan 
osallistumisen ehtona on voi-
massa oleva kilpailukirja. Lisäksi 
koiran on täytynyt osallistua vä-
hintään kahteen (2) kansainvä-
liseen kilpailuun (CACIL) ja sen 
on molemmissa kilpailuissa ol-
tava sijoittunut parhaaseen puo-
likkaaseen osallistujamääräs-
tä. Maastojuoksukilpailuissa koi-
ran on täytynyt saavuttaa vähin-
tään 2/3 enimmäispistemääräs-
tä. Kilpailutulosten välillä tulee 
olla vähintään yksi vuosi ja yksi 
päivä. Ilmoitettaessa vinttikoira 
käyttöluokkaan on kopio koi-
ran kilpailukirjasta oheistettava 
näyttelytoimikunnalle.

TAI
Käyttövalion arvo

Kyseinen tulkintaohje lisätään 
Näyttelysääntöjä täydentävät 
ohjeisiin ja näyttelyiden järjes-
tämisohjeisiin siinä vaiheessa, 
kun niitä seuraavan kerran päi-
vitetään. •

SSaK järjestää perinteisen juoksupäivän  
Hyvinkäällä klo 12.00

PÄIVÄN OHJELMAA:

RADALLA
• keskustelua treenaamisesta ja harjoittelusta kahvitar-

joilun lomassa.
• tutustuminen rataan ja sen laitteisiin
• kopitusharjoittelua
• harjoitteita käsivedolla aloittelijoille
• koneviehetreeniä ja koejuoksuja halukkaille

MAASTOSSA
• tutustuminen systeemiin ja laitteisiin
• vetoja käsivetolaitteella
• vetoja koneella
• koejuoksuja tarvittaessa

Salukien juoksupäivä
Su 10.9.2017, klo 12
Hyvinkään vinttikoirarata

Tervetuloa viettämään kiva harrastuspäivä 
juoksuasioiden merkeissä, keskustellen ja 
omaa koiraa harjoittaen. 

Päivän ohjelma on viitteellinen ja se 
määräytyy osallistujien tarpeen mukaan. 

Juoksutoimikunta toivottaa kaikki harrastajat 
lämpimästi tervetulleiksi! 



Tervetuloa salukien rotuseminaariin 30.9.2017!

Rotuseminaari on salukeja käsittelevä, päivänmittainen 
luentokokonaisuus, jossa käydään rotu läpi kirsusta hän-
nänpäähän rotumääritelmään pohjautuen. Seminaari 
aloitetaan teoriaosuudella, jossa käydään mallikoiran pe-
rusteella rotumääritelmä yksityiskohtaisesti läpi. 

Aamupäivän aikana käsitellään myös salukin raken-
netta käyttöominaisuuksien näkökulmasta.Tämän jäl-
keen yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä 
kouluttajille. 

Iltapäivällä on ns. ”hands on” -osio, jossa osallistujat pää-
sevät arvioimaan ja tekemään muistiinpanoja esitetyistä 
koirista. Lopuksi osallistujat saavat kouluttajilta palaut-
teen hands on -osiosta. 

Kouluttajina toimivat Saija Juutilainen ja Säde Hohteri.

Seminaarin jälkeen juhlitaan 30-vuotiasta Salukikerhoa!

la 30.9.2017, klo 9–17 
FellmanniCampus, 
Lahti

Seminaari järjestetään Lahdessa  
FelmanniCampuksella (Kirkkokatu 27) klo 9–17.

Iltajuhlaa vietetään Cumulus City Lahdessa klo 18 alkaen. 
Hotelliin on varattu myös huonekiintiö yöpyjiä varten. 
Ulkomuototuomareille seminaariosio on ilmainen.

ILMOITTAUTUMISHINNAT:

Ilmoittauduttaessa 15.8.2017 mennessä:
• Rotuseminaari 15 €  

(Sisältää iltapäiväkahvin, lounas omakustanteinen.)
• Iltajuhla 26 €
• Molemmat yhteensä 40 €

Ilmoittaduttaessa 31.8.2017 mennessä:
• Rotuseminaari 20 €  

(Sisältää iltapäiväkahvin, lounas omakustanteinen.)
• Iltajuhla 30 €
• Yhteensä 50 €

MAJOITUKSEN HINTA:
89 €/yhden hengen standard-huone
99 €/kahden hengen standard-huone

ILMOITTAUTUMISET:  
Anne Lipposelle: lipponen.anne@gmail.com tai 
Facebook-viestinä. 

Majoitusvaraukset suoraan hotelliin!

Maksettava 15.8./31.8. mennessä tilille
FI45 3636 3010 8007 53
Viite 19871

rotuseminaariSalukien
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Dogsterin juhlatarjous 
30-vuotiaalle 

Salukikerholle!

Koiratarvikeliike Dogster lahjoittaa 
Salukikerholle 15 % kaikista 
oikealla koodilla tehtyjen ostojen 
loppusummista  
(myös verkkokaupasta). 
Mainitse siis ostoksiesi yhteydessä 
koodi SSAK30.

www.dogster.fi

JUHLAKOODI DOGSTER & MUUTOKSIA JUOKSULAJIEN KV-SÄÄNNÖISSÄ

UUDET KANSAINVÄLISET 
VINTTIKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT
- muutamia huomioita
Lähde: Suomen Vinttikoiraliitto/www.suomenvinttikoiraliitto.fi/kilpaileminen/koesaannot

Pähkinänkuoressa muutamia huomioita:
Tässä muutamia huomioita uusista säännöistä. Huomioithan, että FCI:n kansainvälisten kokeiden säännöt on kirjoitettu englanniksi, eikä 
säännöistä ole julkaistu virallista suomennosta, joten tämä suomennos on epävirallinen. Ennen kokeisiin osallistumista, kilpailuttajien 
tulee tutustua sääntöhin.

• Kansainvälisissä maastojuoksukokeissa on käytettävä numeroimattomia mantteleita, jotka ovat väriltään punainen ja valkoinen.
• Koirat juoksevat kaikissa kokeissa ilman kaulapantaa, myös kansallisissa kokeissa.
• Ajuekokeessa ja kansallisissa maastokokeissa koirat voivat edelleen käyttää numeroituja ja sinistä manttelia.
• CACIL myönnetään koiralle, jolla on KV-näyttelyn avoimesta luokasta vähintään laatuarvosana Erittäin Hyvä (EH)
• Kansainvälisen tittelin voi saada koira, jolla on vähintään kolme CACILia, paitsi seuraava kohta huomioiden:

Exception: Since the following countries: Norway, Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania and Russia do not organise more than 
2 CACIL Races/coursing per year and are located far from central Europe these countries the number of CACILs for these countries is 
lowered to 2 CACILS or 1 CACIL and 2 Res CACILS. 

Voimassa 1.1.2017 alkaen.
Muutos kohtaan 5.2.3/korjattu 
kirjoitusvirhe.
MUUTOS KOHTAAN:
(keltaisella) FCI:n julkaisema 8.12.2016

5.2 FCI Beauty and Performance 
Champion (Champion International de 
Beauté et Performance – C.I.B.P.)
In order to obtain this title, a dog must 
fulfil the following requirements: 
1. It must have been awarded two 
CACIBs or one CACIB and 2 Res. 
CACIBs in at least two different count-
ries (from two different NO) and by at 

least two different judges. 
2. The dog must have taken part in at 
least three CACIL events (either races or 
coursing), winning at least one CACIL 
or two Res. CACILs.
3. The period between the first and 
last CACIB/Res. CACIB respective-
ly CACIL/Res.CACIL must be at least 
one year and one day.

MUUTETTU KOHTA:
(keltaisella) FCI:n julkaisema 2.2.2017
5.2 FCI Beauty and Performance 
Champion (Champion International de 
Beauté et Performance – C.I.B.P.)

In order to obtain this title, a dog must 
fulfil the following requirements:
1. It must have been awarded two 
CACIBs or one CACIB and 2 Res. 
CACIBs in at least two different count-
ries (from two different NO) and by at 
least two different judges.
2. The dog must have taken part in at 
least three CACIL events (either races or 
coursing), winning at least one CACIL 
or two Res. CACILs.
3. The period between the first and last 
CACIB/Res. CACIB must be at least 
one year and one day.



Vuoden Saluki 2016
1. Aziz Karim 178 ROP
2. Aziz Pacifico 141
3. Aziz Fazel 130 VSP
4. Aziz Cashme 130
5 Sunfire Harigat 113
6. Khalils Qadira a Qadar 112
7. Aziz Luxor 109
8. Japejukan Niin Nätti Jotta 108
9. Soheil Nour Chakhsnusha 107
10. Aziz Leilah 105
11. Aziz Palmira 103
12. Aziz Onora 88
13. Elamir Classic Souvenir 79
14. Aziz Jalila 79
15. Desierto Belleza Galaxia 

Mustang
78

16. El Hamrah Birak Batal 77
17. Tazillah Antiokia 74
18. Gullmola God Of Thunder 74
19 Soheil Nour Aisha 73
20. El Hamrah Chason-Shir 72
21. El-Ubaid’s Sincerity Isis 71
22. Qirmizi Paganini 70
23. Desierto Belleza Hyperborea 

Asherali
69

24. Sunfire Hadiyyah 68
25. Aziz Otis 60
26. Zarabis Qandil 60
27. Kirman Delfis 58
28. Tazillah Fadia Farahnaz 58
29. Desierto Belleza Hyperborea 

Divina
56

30. Soheil Nour Caspian Al Bhazim 55

Kiertopalkinnot

Aziz Fazel: Vuoden saluki -VSP ja Vuoden voitokkain saluki -VSP.

STIN
A JALKAN

EN

Aziz Karim: Vuoden saluki, Vuoden voitokkain saluki ja Vuoden 
Top-saluki 2016.
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Vuoden voitokkain saluki 2016
1. Aziz Karim 64 ROP
2. Aziz Fazel 55 VSP
3. Aziz Palmira 36
4. Aziz Pacifico 36
5. El Hamrah Chason-Shir 33
6. Elamir Classic Souvenir 32
7. Desierto Belleza Hyperborea 

Divina
32

8. Aziz Ehsan 32
9. Desierto Belleza Hyperborea 

Asherali
31

10. Aziz Leilah 30

Vuoden Top-saluki 2016
1. Aziz Karim 266 ROP
2. Sunfire Hadiyyah 177 VSP
3. Aziz Fazel 127
4. Desierto Belleza Hyperborea 

Asherali
75

5. El Ubaid’s Sincerity Isis 70
6. Aziz Palmira 67
7. Aziz Pacifico 55
8. El Hamrah Chason-Shir 51
9. Aziz Xanom 51
10. Aziz Leilah 35

Vuoden nuori 2016
1. Aziz Pacifico 141 ROP
2. Soheil Nour Chakhsnusha 107
3. Aziz Palmira 103 VSP
4. Aziz Onora 88
5. Tazillah Antiokia 74
6. Aziz Otis 60
7. Soheil Nour Caspian Al Bhazim 55
8. Badavie Agazzi 55
9. Aziz Peyton 48
10. Tazillah Bahir Salim 46

Kiertopalkinnot

Sunfire Hadiyyah, Vuoden Top-saluki 2016 -VSP.

RAIJA LU
N

D
STRÖ

M

Aziz Pacifico, Vuoden nuori 2016.

PASI SO
IN

IN
EN

Aziz Palmira, Vuoden nuori 2016 -VSP.

TIIA PESO
N

EN
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Vuoden veteraani 2016
1. Khalils Qadira a Qadar 146 ROP
2. Aziz Cashme 134
3. El Hamrah Chason-Shir 124 VSP
4. Aziz Ehsan 124
5. El Hamrah Birak Batal 98
6. Aziz Xanom 65
7. Qirmizi Jericho 61
8. Al Dahab Bashirah 25
9. Rudan Redwan 18
10. Rudan Rifkat 17

Vuoden jalostussaluki 2016
1. Aziz Didar 370 ROP
2. Qirmizi Jericho 224 VSP
3. Tazillah Latif Farrukh 208
4. Tazillah Iran Taraneh 196
5. Aziz Shalil 157
6. Elamir Classic Souvenir 156
7. Aziz Vajahat 154
8. Aziz Xanom 153
9. Khalils Setareh 139
10. Khronos Min Al Asife 128
10. Tazillah Irayavan 128

Vuoden kasvattaja 2016
1. Aziz 579
2. Soheil Nour 289
3. Sunfire 261
4. Desierto Belleza 237
5. El Hamrah 229
6. Tazillah 227
7. Zarabis 132
8. Kirman 83
9. Wallaby’s 76
10. Salmanazar 63

El Hamrah Chason-Shir, Vuoden Veteraani -VSP.

LEA H
ARIM

AA
PEPPI PELKO

N
EN

Khalils Qadira a Qadar, Vuoden veteraani.

Vuoden kasvattaja, kennel Aziz.

TIIA PESO
N

EN
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Aziz Didar, Vuoden jalostussaluki.

Qirmizi Jericho, Vuoden jalostussaluki-VSP.
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Jonin muistopalkinto 2016
1. Soheil Nour Chakhsnusha 40
1. Tazillah Fadia Farahnaz 40
3. Aziz Luxor 61
4. Zarabis Qesarah 71
5. Tazillah Eliana 80
5. Tazillah Bahir Salim 80
7. Zarabis Rosalia 86
8. Aziz Otis 92
8. El-Ubaid’s Sincerity Isis 92
10. Zubayr Adan for Soheil Nour 94

Leevin muistopalkinto 2016
1. Soheil Nour Chakhsnusha 40
2. Tazillah Bahir Salim 80
3. Zarabis Rosalia 86
4. Aziz Otis 92
5. Zubayr Adan for Soheil Nour 94

SvSR:n kiertopalkinto
1. Soheil Nour Chakhsnusha 76

Soheil Nour Chakhsnusha: Jonin muistopalkinto, Leevin muistopal-
kinto ja SvSR:n kiertopalkinto.

Tazillah Fadia Farahnaz. Jonin muistopalkinto jaettiin tasapistein 
kahdelle salukille.

TIIA PESO
N

EN
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Vuoden maastojuoksija 2016
1. Shamali Jalalat Shamah (U) 130 ROP, ROP-

tulokas
2. Zarabis Quadre (U) 130
3. Zarabis Reema (N) 110 VSP, VSP-

tulokas
4. Kirman Farinelli (U) 109
5. Dyynien Li Liyam (U) 106
6. Tazillah Bahar Banu (N) 100
7. Nox Infinita Arenaria Interpres 

(U)
99

8. Yuzak Aurangzeb (U) 99
9. Non Serviam Drakaina 

Karkharodon (N)
98

10. Al Wathba Dilwar Faarih (U) 93
11. Zarabis Oldooz (U) 90 ROP-

veteraani
12. Non Serviam Domina Animarum 

(N)
83

13. Yuzak Azadbeh (U) 82
14. Zubauyr Adan For Soheil Nour 

(N)
82

15. Ta’zim Gharib Ghazal (U) 79
16. Zarabis Quaneisha (N) 79
17. Kianoush Y-Shirvan (U) 77
18. El Hamrah Majeeda (N) 75
19. Zarabis Rosalia (N) 75
20. Salmanazar Abla Tiger Lily (N) 75
 - Tazillah Ghada Asiya (N) 

(ei kuvaa saatavilla)
37 VSP-

veteraani

Shamali Jalalat Shamah,  Vuoden maastojuoksija, Vuoden maasto-
juoksijatulokas.

Zarabis Reema, Vuoden maastojuoksija -VSP ja Vuoden maasto-
juoksijatulokas -VSP.

TU
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O
M
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SIRKKU
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O
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EN

Zarabis Oldooz, maastojuoksun Vuoden veteraani.

TU
U

LI SO
U
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Vuoden ratajuoksija 2016
1. Yuzak Aurangzeb (U) 54 ROP
2. Dyynien Kesra Khason (U) 53

ROP-tulokas, Vuoden aktiivijuoksija
3. Sharraque Asvinn (U) 44 ROP-

veteraani
4. Kianoush Y-Shirvan (U) 36
5. Non Serviam Domina 

Animarum (N)
36 VSP

6. Tâdj Mahâl Jalakalila (N) 27 VSP-
veteraani

7. Yuzak Selma (N) 24
8. Khronos Min Al Asife (U) 22
9. Nox Infinita Arenaria Interpres 

(U)
20

10. Al-Kefeus Alrai (U) 18
11. El Hamrah Marmar (U) 14
12. Tazillah Fadia Farahnaz (N) 14
13. Non Serviam Drakaina 

Karkharodon (N)
12

14. El Hamrah Hakeem Bharatiya 
(U)

11

15. Caravan Dhuu Dawar (U) 10
16. Nox Infinita Athene Noctua 

(N)
8 VSP-tulokas

Yuzak Aurangzeb, Vuoden ratajuoksija.

Nox Infinita Athene Noctua, ratajuoksun Vuoden tulokas -VSP.

Oikealla: Tâdj Mahâl Jalakalila,  
ratajuoksun Vuoden VSP-veteraani.
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Vasemmalla: Sharraque Asvinn,  
ratajuoksun Vuoden veteraani.

Dyynien Kesra Khason, ratajuoksun Vuoden ROP-tulokas ja  
Vuoden aktiivijuoksija.

Non Serviam Domina Animarum, Vuoden ratajuoksija -VSP.

M
ARKO

 PESSI
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Tämä täkäläinen salukilauma on toisinaan sisäänläm-
piävä kuin savusauna suhteessa toisiin koiriin. Erilai-
suutta ei Ryhmä Remmirähjä hyväksy ja roturasismi 
kukkii lenkeillä joskus ihan kunnolla. On se silloin 

noloa ohitella toisia koiria, jotka hiljaisina katsovat näitä rem-
meissään meuhkaavia ja huutavia skinheadeja. Irti ollessaan 
salukit ovat harmittomampia, antavat yleensä kaikkien kuk-

teksti ja kuvat sirpa tavasti

Tapaamisia
kien kukkia, kunhan kukat vaan kunnioittavat salukien omaa 
aluetta, eivätkä työntäydy liian lähelle.  

Mustat, isot, karvaiset ja silmättömät koirat ja noutajat, ne 
ovat olleet tälle salukisakille hankalimpia kohdattavia. Yksi 
saluki ei ollut ihan varma ranskanbuldogeista ja yhden tyy-
pin mielestä cavalierkingcharlesin spanielit olivat vaarallisia.

Mustia, karvaisia ja silmättömiä 
”Noitten kanssa ei kaverit sitten leikitä!”, sanoo punainen 
Monni. Ei leikitä eikä olla noitten kavereita, myötäilevät toi-
set kaksi, Pilli ja Pulla. Siinä on tuo salukien kauhistus, tuo 
musta, karvainen ja ihan kokonaan silmätön ja yrittää tulla 
vielä lähellekin. Ei leikitä! Pysykää kaverit kaukana! Pienempi 
kasvaa samanlaiseksi kuin isompi eikä senkään kanssa leikitä, 
kun sekin tulee lähelle ja sitten kun sen karva kasvaa, on sekin 
samanlainen silmätön. Toiselle puolelle puistoa pojat ja äkkiä! 

Ja kuka olikaan Robinson?
Tämä musta tyyppi otti salukit vas-
taan eräässä saaressa. Oltiin ehditty 
kiinnittää vene, rantautua kalliolle ja 
olo oli kuin Robinson Crusoella, kun 
puska rytisi ja otus ilmaantui näkyville. 
”Stop tykkänään, te mitään robinsonei-
ta, minä oon ja tämä saari on minun. 
Mutta Perjantaiksi saatatte pojat kel-
vata.” Niin jäykin jaloin käveli se sit-
ten salukien luokse, että katsojaa alkoi 
pikkaisen jännittää, mitä tuleman piti. 
Tyypin katse porautui suoraan saluki-
en silmiin ja olemus näytti uhkaaval-
ta. Vaan salukitpa tulkitsivat kaverin 
viestin kokonaan toisin ja näkyyhän se 
niiden rentoutena kuvassakin. Tyypillä 
oli ikää jo sen verran, että jalkojen jäyk-
kyys johtui siitäkin ja sen katse oli tuijottava, koska näkökin 
oli kai vähän huono. Maalliset vaivat unohtuivat kuitenkin 
hetken päästä, sammaleet pölisivät ja käpyset ja pikku kivet 

lentelivät saaressa, kun koirat pistelivät juosten ympäri kalli-
oita. Pirun hauskaa niillä oli kaikilla eikä kukaan tippunut 
veteenkään.
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Paimenessa 

Ran-Tan-Plan iski salukin kimppuun heti puiston portilta. 
Ensimmäisessä kuvassa mennään tyrät ryskyen eikä saluki 
vielä tiedä, mitkä kortit sille on jaettu. Hyvälläkö vaiko pahal-
la kaveri perässä juoksee ja ulvahtelee, se miettii juostessaan. 
Paimenen ääni kuulosti pahalta ja siinä jo raoteltiin puiston 
porttia salukille, että pääsisi eroon perskärpäsestään ja rau-
hassa voisi henkeään haukkoa, mutta saluki kertoi itse hoite-
levansa tilanteen eikä halunnut puistosta mihinkään. ”Maa 
en appuu talvii”, kuten eräs läheinen ihmislapsi usein totesi 
puhumaan opittuaan.

Aika pian saattoi todeta, että saluki nautti takaa-ajosta. 
”Aja, aja, älä luovuta, ota kiinni!”, se hihkui paimenelle ja mu-
tisi poskeensa, jotta ethän sinä kiinni saa kuitenkaan. Mitä 
enemmän juoksivat, sen leveämmäksi kävi hymy salukin naa-
malla ja sitä kovemmin Ran-Tan-Plan puuskutti takana.

Toisaalla puistossa eräs punainen saluki paheksui touhua 
suunnattomasti. Puisto oli täynnään groteskeja rotuja, joi-
den touhut sietääkseen punainen olisi tarvinnut penkkiä, jolle 
nousta ja jolta sen paheksunta huomattaisiin koko puistossa. 
Mutta penkkiä ei ollut.

Joviaali Läiskämies
Oltiin kevätauringosta nautiskelemassa jäällä, kun kuvan otus 
ilmoittautui lauman jatkeeksi. Pienen seisovan hetken salu-
kit tekivät tulotarkastusta ja hyväksyivät sitten tulijan mu-
kaan tasavertaisin oikeuksin. Läiskä oli unohtumaton tyyppi!  
Joviaali ja hyväntuulinen, salukeihin sopeutuva ja kaikesta 
nauttiva. Tämmöisiä irto-otuksia kun tapaisi useamminkin! 
Se juoksi ja leikki täsmälleen samalla tavalla kuin salukit ja 
ainoa vieraalta kalskahtava murrejuttu oli Läiskän haukunta, 
joka pääsi ilmoille tiuhaan tahtiin. Mutta myös se haukunta 
oli joviaali ja hyväntuulinen.

Minuutti yhdessäoloa ja meno oli jo tämän näköistä. Puolisen 
tuntia siinä vierähti tällä tavalla ja kun sitten juoksut oli juostu 
ja tuli kotiinlähdön aika, vähän jo mietittiin, mitä itsellisel-
le Läiskälle tehdään. Sillä itsellään ei ollut huolta huomisesta 
eikä omistajastaankaan, mutta mitäpä turhia valmiissa maail-
massa, omistaja tuli vastaan rannalla jään reunassa ja vei Läis-
kän mennessään.
Voi Läiskä, että jotkut sitten osaavatkin luoda iloisuutta ym-
pärilleen! •



20 Saluki

Salukikerhomme jäsen, 
Peppi Pelkonen, voitti 
junior handlereiden 
Suomen mestaruuden 
joulukuussa 
Messukeskuksessa 
ja edusti Suomea 
Cruftsissa, junior 
handlereiden 
kutsukilpailussa.

 O len Peppi Pelkonen, 17-vuoti-
as lukiolainen Joensuusta. Olen 
kolmannen polven salukiharras-

taja, sillä äidilläni ja isoäidilläni on ollut 
salukeja -90-luvun alkupuolelta lähtien. 
Näyttelyharrastajana olen suvussani nel-
jättä sukupolvea, mutta vaikka olen esit-
tänyt salukeja rotukehissä 10-vuotiaasta 
lähtien, on  ensimmäinen virallisesti oma 
koirani, salukinarttu Latte (Sincerity 
Kalimantan Aya), vasta juniori-ikäinen. 
Latten lisäksi meillä asuu entinen juni-
or handler -kisakoirani, portugalinvesi-
koira Carmo (Sea Omega Diamond of 
Carmo), ja koiralaumaamme kuuluu tii-
viisti myös isovanhemmillani asuva salu-
kiveteraani Mocca (Khalils Qadira a 
Qadar).

Koska olen kulkenut koiranäyttelyis-
sä pienestä pitäen, oli luonnollista, että 
ajauduin kilpailemaan junior handler 
-kilpailuissa heti, kun se oli mahdollis-
ta. Ihan ensimmäiseen junior handler 
-kilpailuuni osallistuin Saluki Show’ssa 
2010 voittaen sen Mocan kanssa ja siitä 

kipinä kilpailemiseen syttyi viimeistään 
kunnolla. Ensimmäisen kisavuoteni kil-
pailin lähinnä salukien kanssa, mutta 
koska saluki ei useimmiten ole nuorem-
man ikäluokan kilpailijalle se paras mah-
dollinen kisarotu, keskityin ensimmäi-
sen kilpailuvuoteni lopulla terriereihin. 
Kahden viimeisen kilpailuvuoteni aika-
na palasin jälleen juurilleni ja kilpailin 
pääsääntöisesti salukin kanssa. Salukeista 
Runen (Khalils Abu Shamah) kanssa 
saavutin parhaat tulokset, kuten viimei-
sen vuoden osarivoiton sekä neljännen 
ja viimeisen piirinmestaruusvoittoni. 
Alunperin treenasin Runea rotukehiä 
varten, mutta siinä sivussa siitä kehit-
tyi minulle täydellinen JH-koira, jonka 
kanssa minun oli tarkoitus kilpailla myös 
SM-finaalissa 2016. 

SM-finaalissa
SM-finaali 2016 järjestettiin, kuten aina, 
Messukeskuksen Voittaja-näyttelyn yh-
teydessä. Viikonloppuni Messarissa alkoi 
Best of the Best -kilpailulla Runen kans-

sa. Kisan piti olla meille kenraaliharjoi-
tus finaalia varten, mutta Rune ei ollut 
ollenkaan oma itsensä eikä olisi halun-
nut tulla kehään. Kilpailun jälkeenkään 
se ei ollut oma itsensä ja lauantain ai-
kana selvisi, että Runella oli korvatu-
lehdus, eikä se todennäköisesti pystyisi 
kilpailemaan sunnuntain SM-finaalissa. 
Onneksi venäjänvinttikoira Uman 
(Phaedra Uma) omistajat, joiden koiria 
olen esittänyt rotukehissä, tarjosivat mi-
nulle Umaa varakoiraksi finaalia varten. 
Sunnuntaiaamuna oli selvää, ettei Rune 
kykenisi kisaamaan finaalissa ja näin fi-
naalikoirani vaihtui salukista venäjän-
vinttikoiraksi. Onneksi Uma pitää esiin-
tymisestä kanssani ja se esiintyi finaalissa 
kuin unelma. Kun voittaja julistettiin, 
fiilis oli sanoin kuvaamaton, sillä suo-
menmestaruushan on kaikkien junior 
handlereiden unelma eikä täydellisem-
pää tapaa päättää JH-ura voi kuvitella.

Todellisuudessa JH-urani ei SM-
voiton seurauksena loppunut tähän, 
vaan sain kunnian edustaa Suomea 

junior handler
LEA PELKO

KN
EN

teksti peppi pelkonen

Tuore Pohjois-Karjalan piirinmestari. Peppi ja Khalils Abu Shamah.

Suomen paras
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maaliskuussa Birminghamissa Cruftsin 
koiranäyttelyn yhteydessä pidetys-
sä kansainvälisessä junior handlerei-
den kutsukilpailussa sekä marraskuus-
sa Saksassa järjestettävässä Maailman 
Voittaja -näyttelyssä. 

Matkustin Birminghamiin jo kes-
kiviikkona, vaikka junior handlerei-
den  virallinen ohjelma harjoituksineen 
ja illallisineen alkoi vasta perjantaina, 
jotta pääsimme katsomaan myös salu-
kien arvostelun. Cruftsissa kansainväli-
nen JH-kisa käydään kilpailun järjestä-
jien hankkimilla koirilla ja, koska salukit 
ovat jostain syystä kielletty rotu Cruftsin 
JH-finaalissa, olin toivonut kilpailuro-
duikseni basenjia tai petit basset griffon 
vendeeniä. Kisakoirakseni osoittautui 
JH-koiraksi haastava ja villi, mutta muu-

ten todella suloinen 2-vuotias nuori ba-
senjiuros Skalleper. Saimme tutustua 
kisakoiriimme vajaan tunnin lauantaiaa-
muna juuri ennen kilpailua. Kilpailun 
tuomaroi Vesa Lehtonen ja kilpai-
lun ensimmäinen osa käytiin varsinais-
ten kilpailukoirien kanssa. Oma yksilös-
uoritukseni meni mielestäni hyvin pieniä 
haasteita lukuunottamatta, kun huomioi 
kisakoirani kokemattomuuden pitkässä 
junior handler-kilpailussa. Kilpailun toi-
nen vaihe käytiin vaihtokoirilla, joihin 
ehdimme tutustua takahuoneessa noin 
viiden minuutin ajan. Sain vaihtokoi-
rakseni Tanskan edustajalla olleen point-
terin, joka esiintyi kanssani moitteet-
tomasti. Tämän jälkeen tulimme isoon 
kehään vielä kerran omien kisakoiriem-
me kanssa. Aamupäivän kilpailun jälkeen 
alkoi pitkä odotteluaika, sillä kilpailun 
finaali alkoi vasta kello 17.45. Kilpailun 
finaaliosa käytiin tiukalla aikataululla ja 
tiukasti siinä järjestyksessä kuin edellise-
nä iltana oli harjoiteltu ja jatkoon pääs-
seet 10 kilpailijaa julkistettiin heti kaik-
kien kilpailijoiden päästyä kehään ja 
omalle paikalleen. Valitettavasti en pääs-
syt jatkoon tässä kovatasoisessa kilpailus-
sa, mutta kokemuksena kilpailu ja koko 
matka oli ainutlaatuinen. Kilpailun voitti 
Scarlet Burnside Irlannista, toiseksi si-
joittui Raquel Goncalves Portugalista 
ja kolmanneksi sijoittui Nagi Kondo 
Japanista.

Nyt JH-urastani on siis jäljellä enää 
syksyn Maailman Voittajan JH-kilpailu, 
mutta aion edelleen jatkaa näyttelyissä 
kiertämistä sekä erirotuisten koirien esit-
tämistä rotukehissä. Oma salukini, Latte 
on juuri tullut junioriluokkaikään, joten 
siinäkin riittää tekemistä. •
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DANA ELAN

”Cruftsissa 
kansainvälinen JH-

kisa käydään kilpailun 
järjestäjien hankkimilla 
koirilla ja, koska salukit 

ovat jostain syystä 
kielletty rotu Cruftsin JH-
finaalissa, olin toivonut 

kilpailuroduikseni 
basenjia tai petit basset 

griffon vendeeniä.”

”Kun voittaja julistettiin, 
fiilis oli sanoin kuvaamaton, 
sillä suomenmestaruushan 

on kaikkien junior 
handlereiden unelma 
eikä täydellisempää 

tapaa päättää JH-ura voi 
kuvitella.”
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 K un ”ajankohtainen rotutyyppi” ei 
tarkoita samaa kuin oikea rotu-
tyyppi, paras koira voi hävitä, kos-

ka monissa kehissä kohtalokas virhe on 
olla näyttävä. Eräs koiranäyttely-ystävä-
ni, joka oli ollut näyttelyistä pois muu-
taman vuoden, kävi kanssani muutamas-
sa paikallisnäyttelyssä. Hän oli innois-
saan mahdollisuudesta taas katsella koi-
ria ylipäätään sapattinsa jälkeen, mut-
ta hän ilmiselvästi masentui näkemas-
tään. Hänen epätoivonsa kasvoi, kun 
laadultaan ”keskitasoa huonommasta” 
koirasta tuli ROP.  Ystäväni sydän sär-
kyi, kun hänen kauniissa rodussaan laa-
dusta oli tullut hupeneva ominaisuus. 
Hän julisti, että olisi nykyään turhaa vai-
vaa esittää rotumääritelmän mukainen 
koira, koska joidenkin tuomareiden oli 
omasta mielestään pakko palkita sellai-
sia koiria, jotka vastasivat enemmistöä 
ilmoittautuneista.

Ystäväni tarkkaili myös muita rotuja 
ja huomasi lyhyitä kauloja, sidottua etu-
liikettä, johon takaosa ei pystynyt vastaa-
maan. Me keskustelimme ”iloisista hän-
nistä” ja vaihtelusta rotutyypin sisällä. 
Katselimme virheellisiä liikkeitä ja turk-
keja, jotka laahasivat maassa. Heikot vä-
likämmenet ja sirppikintereet täydensi-
vät kuvan. Ystäväni ihmetteli, mikä oli 
saanut tällaista tapahtumaan toiminta-
kykyisille koirille niin lyhyessä ajassa. 

Näytti siltä, että oikeanlainen koira oli 
muuttumassa joksikin, jota voisi kutsua 
”täydelliseksi keskinkertaisuudeksi”.

Nykyään monet kasvattajat ja omis-
tajat vaihtavat lajia, koska he eivät enää 
välitä osallistua sellaiseen hakuammun-
taan, jossa tällainen rotutyypin sisäinen 
vaihtelu sekoittaa sekä tuomarien että 
kehän laidan päät. Sanon tämän silläkin 
uhalla, että minut tervattaisiin ja kieri-
teltäisiin höyhenissä. Mutta toistan vie-
lä, että parhaasta ikinä kasvattamasta-
si koirasta voi olla vaikeinta saada valio. 
Homma muistuttaa peliä ”kuka ei kuu-
lu joukkoon” ja näyttää erilaiselta kuin 
muut kehässä esitetyt koirat. Miksi? Jot-
kut rodusta epävarmat tuomarit jättävät 
sijoittamatta ”erilaiset” koirat, koska he 
arkuuttaan eivät halua tehdä poikkeavia 
päätöksiä. Ymmärrettävää kyllä, mutta 
pitäisikö puutteellisella itsetunnolla va-
rustettujen tuomareiden arvostella tois-
ten koiria?

Vanha mentorini sanoi, että rotutyy-
pin heiluri heiluu edestakaisin, mutta 
ne, jotka pysyvät uskollisina rotutyypille, 
voittavat lopussa. Noilla omistautuneil-
la kasvattajilla on tietoa palauttaa alku-
peräiseen muotoonsa sellainenkin rotu, 
joka käy pohjalla.

Pitäisikö tuomarin palkinta koira sik-
si, että se voisi mahdollisesti korjata ro-
dussa esiintyviä virheitä? EI! On kasvat-

tajan vastuulla sisällyttää kasvatusohjel-
maansa hyviä eläimiä riippumatta sii-
tä, mikä niiden menestys näyttelykehis-
sä on. Tuomareiden tehtävä on arvostella 
voimassa olevan määritelmän mukaisesti 
reilusti ja tehokkaasti. He välttävät, mi-
käli mahdollista, palkitsemasta ”rodun 
luusereita”. Mutta tuomareilla on vain 
vähän syvällistä ymmärrystä kasvattami-
sen Pandoran lippaasta.

Kunnioitettu pitkän linjan koiraihmi-
nen lähestyi minua eräässä seminaaris-
sa seuraavalla lausunnolla: ”Tuomari EI 
VOI MENNÄ ARVOSTELUSSAAN 
METSÄÄN, jos hän sijoittaa voittajiksi 
koiria, jotka tiettynä päivänä näyttelyssä 
edustavat kehään tuotujen koirien enem-
mistön tyyppiä.” Vastaukseni oli: ”Ei to-
dellakaan!” No, nyt sen uskon. Tarkkail-

SUOSITTU ROTUTYYPPI
Miksi silminnähden paras koira voi hävitä?

teksti edna katie gamill käännös erja kaartinen
julkaistu alun perin suomen koirankasvattajien annualissa 2016.

 Paras parhaista vai kolmetoista tusinassa -tyyppi? 
Ilmiö, jota voi kutsua ”suosituksi rotutyypisi” on 
valtaamassa näyttelykehiä monissa roduissa, vaikka 
sillä on vain vähän tekemistä rotumääritelmän kanssa.

” - - hänen kauniissa 
rodussaan laadusta 
oli tullut hupeneva 

ominaisuus. Hän julisti, 
että olisi nykyään 

turhaa vaivaa esittää 
rotumääritelmän 

mukainen koira, koska 
joidenkin tuomareiden 
oli omasta mielestään 

pakko palkita 
sellaisia koiria, jotka 

vastasivat enemmistöä 
ilmoittautuneista”
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tuani kehän laidalta erästä all rounderia 
näin, kuinka kaksi upeaa yksilöä ”käve-
li ulos”, koska ne olivat eri näköisiä kuin 
loput lyhytkaulaisista, sirppikintereisistä, 
keskikokoa pienemmistä koirista, joilta 
puuttui sivuliike. Nämä taapersivat ke-
hän ympäri kuin pienet, pörröiset rodun 
karikatyyrit.

 Tämä outo ”näyttää samanlaiselta” 
-perspektiivi valtaa alaa monissa rotuke-
hissä – eikä vain tuomareiden keskuu-
dessa. Kysyin eräältä kasvattajalta, mitä 
hänen rotunsa määritelmä sanoi pään 
linjoista. Vastaus kuului: ”Mitä ovat yh-
densuuntaiset pään linjat?” keskustelim-
me niskan luustosta, lyhyestä ja keski-
pitkästä kuonosta, tasapainoisista päistä 
jne. Rotumääritelmän lukeminen ja sen 
soveltaminen voivat olla kaksi eri asiaa.

Tuomareilla pitäisi olla taito kertoa, 
miksi joku koira on parempi kuin toi-
nen. Tämänkö takia rotumääritelmien 
terminologiaa yksinkertaistetaan – että 
kertominen olisi tuomareille helpom-
paa? Jos joku pystyy kuvaamaan bull-
dogia ja afgaania käyttäen samaa kieltä, 
pyytäisin tätä henkilöä astumaan esiin. 
”Pistejärjestelmän” poistamisella van-
hoista rotumääritelmistä on ollut nega-
tiivinen vaikutus. Lopullisessa päätök-
sessä kahden tasavertaisen yksilön välillä 
tuomarilla olisi ajatus siitä, mihin hänen 
priorisointinsa perustuu.

Tuomari antaa ”juudaksen suudel-
man” mille tahansa rodulle, jos hän lait-
taa koiran voittamaan vain siksi, että se 
näyttää samanlaiselta kuin enemmistö 
kehän koirista. Tämä rohkaisee ihmisiä 
kasvattamaan ”voittajia” mieluummin 
kuin rotumääritelmän mukaisia koiria. 
Tuomareiden koulutuksessa puhutaan 
terveydestä, mutta tyyppi laitetaan etu-
sijalle. Kouluttajat olettavat, että uudet 
kokelaat ymmärtävät rakenteen ja sitä 
vastaavan liikkeen. Rotutyyppi ilman 
terveyttä on vahingollista rodulle, kuten 
on myös terveys ilman tyyppiä. Huono 
etuosa ja huonosti toimiva takaosa tuot-
taa ”tasapainon”? Tuleeko kahdesta vää-
rästä oikea? Päämäärä on ”tasapaino tyy-
pin ja terveyden välillä”. Rodun edusta-
jan pitää pystyä kävelemään vesikupille 
kaatumatta omiin jalkoihinsa.

Tämä johtaa meidät seuraavaan ky-
symykseen. Eivätkö tuomarit ole ”rotu-
määritelmän suojelijoita”? Tuomarikou-
lutus EI ole vika. Ehkä ongelma on siinä, 

mitä jotkut tuomarikokelaat EIVÄT tuo 
esille! On etuoikeus saada jonkin rodun 
arvosteluoikeus, mutta tuomarin velvol-
lisuus on myös ymmärtää, mikä on ”pe-
ruskoira 101”. AKC:n edellyttämä ana-
tomiatesti ei takaa tuomarin tietoja eikä 
se takaa sitäkään, että tuomarilla on kyky 
analysoida rakennetta ja liikettä.

Nykyään jotkut kasvattajatuoma-
rit lähettävät koiran näyttelyyn handle-
rin kanssa välittämättä koiran laadusta 
tai sen vaikutuksesta rotuun tulevaisuu-
dessa. Eikö juuri kasvattajatuomareiden 
tulisi olla erityisen huolellisisa siinä, että 
he lähettäisivät oikeanlaisia koiria julki-
seen tarkasteluun? Kasvattajilla on vas-
tuu tuoda esille ”parhaista parhain” mie-
luummin kuin koira, joka voittaa sik-
si, että se näyttää samalta kuin kaikki 
muutkin. Kun näin tehdään, annetaan 
vääriä viestejä sekä kehän laidalle että 
uusille tuomareille.

Kun tuomari sanoo, että ”tämän täy-
tyy olla sitä, mitä kasvattajat haluavat, 
koska kehään tulvii tätä tyyppiä”, on 
haitallista mille tahansa rodulle. Kyse 
EI OLE siitä, mitä ”kasvattajat halua-
vat”. Kasvattajilla ja tuomareilla on vas-
tuu kasvattaa ja arvostella rotumääritel-
män mukaan.

Pitäisikö handlereiden esittää sellai-
sia asiakkaidensa koiria, joiden he TIE-
TÄVÄT olevan rodun huonoja edusta-
jia? Kasvattajilla ja näytteilleasettajil-
la on velvollisuus tuoda esiin vain sellai-
sia koiria, jotka edustavat rotumääritel-
mää. Ne koirat, jotka eivät ole tällaisia, 
myytäköön lemmikeiksi! Hyvän handle-
rin täytyy myös tehdä parhaansa saadak-
seen koira valioksi, mutta myös heillä on 
vastuu ja heidän pitäisi olla valikoivam-
pia asiakkaidensa koirien suhteen. Niitä 
handlereita, jotka lukevat rotumääritel-
mää ja uskaltavat kieltäytyä esittämästä 
heikkolaatuista koiraa, pitää ihailla.

Mainos ei aina tarkoita, että koi-
ra edustaa ”rodun erinomaista yksilöä”. 
Handlerit eivät aina esitä ”hyviä koiria”. 
Mainostamisella on jonkin verran vaiku-
tusta. Jos tuomari valitsee voittajan vain 
mainoksen perusteella, hän tekee kar-
hunpalveluksen rodulle ja osoittaa ky-
vyttömyyttä tuomarina.

”Prioriteettien mukaan” arvostele-
minen voi olla haitallista rodulle, koska 
tuomarit tällöin tekevät valintoja yksit-
täisten hyvien ominaisuuksien mukaan 

olipa kyseessä sitten vaikka silmät, kor-
vien kiinnitys, käpälät tai turkin väri. Tä-
män vuoksi jotkut erikoistuomarit ”ko-
koavat palasia” mieluummin kuin tar-
kastelevat koko pakettia. Hienot yk-
sityiskohdat ovat tärkeitä, mutta koi-
ran pitäisi miellyttää silmää. Yksi ainoa 
hieno ominaisuus ei voi ylittää yletön-
tä määrää vikoja! Prioriteettien mukaan 
arvosteleminen selittää sen, miksi joilla-
kin tuomareilla menee kovin paljon ai-
kaa luokan arvostelemiseen.

Tyrmistyneet näytteilleasettajat kään-
tyvät puoleeni, koska he ovat vakavas-
ti huolestuneita siitä, mihin suuntaan 
harrastuksemme on menossa. Tarvitaan 
aikaa ja vaivannäköä ymmärtää, mik-
si rotu on rotutyypillinen ja mistä muo-
dostuu ”rodun erinomaisuus”. Henkilö-
kohtaiset mieltymykset tulevat esiin sil-
loin, kun sijoitetaan kahta rotumääritel-
män mukaan tasavertaista koiraa.

Toinen asia on ”täsmäilmoittautu-
minen”. On itsestään selvää, että ihmi-
set nykyään ilmoittavat koiransa tietyl-

”Kasvattajilla on vastuu 
tuoda esille ”parhaista 
parhain” mieluummin 

kuin koira, joka voittaa 
siksi, että se näyttää 
samalta kuin kaikki 

muutkin.”

”Tarvitaan aikaa ja 
vaivannäköä ymmärtää, 

miksi rotu on rotutyypillinen 
ja mistä muodostuu 

”rodun erinomaisuus”. 
Henkilökohtaiset 

mieltymykset tulevat esiin 
silloin, kun sijoitetaan kahta 
rotumääritelmän mukaan 

tasavertaista koiraa.”
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le tuomarille, jos heistä tuntuu, että näin 
on mahdollisuus voittaa. Mutta mik-
si nelipäiväisenä näyttelyviikonloppu-
na oletamme, että meille tulee yksi pis-
te torstaina, major perjantaina, yksi pis-
te lauantaina ja major sunnuntaina? 
Eikö meidän pitäisi kuitenkin ilmoit-
tautua kaikille neljälle päivälle? Jos ma-
jor on tarjolla, ei kannata jättää mahdol-
lisuutta käyttämättä jäämällä pois. Ke-
hän laidalla ei kannata sijoittaa narttua 
tai urosta roduin parhaaksi kysymättä 
ensin, mitä mieltä muut näytteilleasetta-
jat ovat. Monet ihmiset ajavat kilomet-
rikaupalla vain nähdäkseen, että joku ei 
ole ilmestynyt paikalle tai uusi valio on 
putkahtanut jostakin ja napannut majo-
rin. Ennen pystyimme luottamaan yh-
teistyöhön. Nyt päivän sana on parhaim-
millaankin ”epävarma”. Tätä kutsumme 
urheiluhengeksi!

Tarkkaile koiria, kun ne liikkuvat ke-
hän ympäri. Jotkut ovat rakenteellises-
ti tehottomia. Joidenkin lavat eivät au-
kea: koiran liike lähtee kyynärästä. Kysy 
itseltäsi, miksi yhden koiran liikkeet ovat 
paremmat kuin muiden. Mene analysoi-
maan lyhytturkkisia koiria. Vie tämä tie-
tämys omaan rotukehääsi ja katso ”kar-
vojen alle”. Ymmärrä ylälinja, rungon 
muoto, rotutyypilliset liikkeet ja kää-
piö-, keski- ja jättiläiskoot. Opiskele ja 
sitten tutki asioita sisimmässäsi. Kehän 
laidan havainnoitsijat ja rotuharrastajat 
katsovat nyt kehiä tyrmistyneinä, mihin 
toimintakykyiset, entisajan koirat ovat 
kadonneet. On surullista huomata, että 
jotkut virheet ovat tulleet niin vallitse-
viksi, että niitä pidetään ”etuina”.

Kun minua pyydettiin kirjoittamaan 
tästä asiasta, päätin istua rauhassa alas 
ja käyttää aikaa nähdäkseni kokonais-
kuvan. Kokonaiskuvan muodostamme 
me, eikä se ole kaunis! Minä ryhdyin ul-
komuototuomariksi, koska halusin vali-

Alkuperäinen juttu on julkaistu  
The Dog Place – Global 

Caninen Communication 
-julkaisuna.

 Edna Katie Gamill on ollut 
AKC:n ulkomuototuomari 

vuodesta 1979, hän tuomaroi 
Working ja Herding -ryhmiä. 

Hän on menestynyt runoilija, 
taiteilija ja freelance 

kirjoittaja, jonka oma rotu on 
australiankarjakoira.

ta parhaista parhaimman koiran kirjoite-
tun rotumääritelmän mukaan. Rakastan 
koiria! Rakastan TERVEITÄ, ROTU-
MÄÄRITELMÄN MUKAISIA  koiria! 
Uskokaa tai älkää: molemmat ominai-
suudet voivat esiintyä samassa eläimes-
sä! Yhteisillä ponnistuksilla ja haluk-
kuudella kutsua ”lapiota lapioksi” mei-
dän rotumme TULEVAT selviytymään. 
Kasvattaminen voittamisen takia vie ala-
mäkeen. Jo tämä yksin vakuuttaa rotu-
jemme tulevaisuuden. Asioiden kääntä-
minen ympäri vie omistautuneet kasvat-
tajat ja tuomarit, kriittisen handlerien 
valinnan ja koulutetut näytteilleasetta-
jat. Harrastuksemme ansaitsee vain par-
haimmat aikomuksemme.
Kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:
• Miksi kasvattajatuomarit antavat koi-

ria handlereille, kun he tietävät, että 
koirat eivät edusta rodun erinomais-
ta tasoa?

• Miksi handlerit hyväksyvät esitettä-
väkseen koiria, joiden he tietävät va-
lioitumisen jälkeen ”lemmiköityvät”?

• Oletko kennelsokea ja kasvatatko ro-
tumääritelmän mukaisia koiria?

• Pitäisikö kasvattajien ja aloittelijoiden 
lukea rotumääritelmä ennen siitosu-
roksen ja -nartun valintaa?

• Milloin useammat mentorit puhu-
vat asioista avoimesti aloittelijoiden 
kanssa?

• Ja lopuksi, tuhoavatko ”bensarahat” ja 
”täytekoirat” harrastukseme?

Rodun saaminen takaisin oikealle po-
lulle vaatii eettisiä handlereita, omistau-
tuneita kasvattajia, rotumääritelmän ym-
märtämistä ja taitavia tuomareita, joilla 
on rohkeutta tehdä vastuullisia valintoja. 
Tuomarin ura ei sovi selkärangattomille 
ihmisille. Parhaan koiran lähettäminen 
seuraavalle tasolle ja oleminen osana sen 
matkaa menestyksen huipulle on elämää 
suurempi riemu.

EI ole olemassa kuin YKSI rotumää-
ritelmä. ”Suosittu rotutyyppi” on kuin 
kuukauden maku, erittäin katoavainen! 
Kasvattajilla, tuomareilla ja näytteillea-
settajilla on vastuu suojella rotumääritel-
miä. •

”Vie tämä tietämys 
omaan rotukehääsi ja 
katso ’karvojen alle’. 

Ymmärrä ylälinja, rungon 
muoto, rotutyypilliset 

liikkeet ja kääpiö-, keski- 
ja jättiläiskoot. Opiskele 

ja sitten tutki asioita 
sisimmässäsi.”

”EI ole olemassa kuin 
YKSI rotumääritelmä. 

’Suosittu rotutyyppi’ on 
kuin kuukauden maku, 
erittäin katoavainen!”
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 A nnan teille esimerkin. Rotumää-
ritelmä sanoo silmistä ”väriltään 
tummasta pähkinänruskeaan; 

kirkkaat, suuret ja soikeat; eivät ulko-
nevat.” Se ei sano mitään siitä, näkee-
kö saluki vai ei. Laura (Belkin, suom. 
huom.) ja minä menimme Englantiin 
kokonaisen coursing-kauden ajaksi ja 
osallistuimme kaikkiin kisoihin. Siellä 
ollessamme saimme suureksi iloksemme 
viedä useita kuuluisia salukeja metsästä-
mään – salukeja, joita olimme nähneet 
kirjoissa. Panin merkille, että yksi niis-
tä huomasi joka ikisen jäniksen, joka il-
maantui pellolle. Jäniksiä saattoi ilmes-
tyä 300–400 jaardin (noin 350 metriä) 
päähän, ja narttu kääntyi ja katsoi niitä. 
Katselin ympärillämme olevia salukeja, 
eikä yksikään niistä huomannut noita jä-
niksiä. Kykenin itse hädin tuskin erotta-
maan ne. Ne teistä, jotka tuntevat koiran 
anatomiaa, tietävät, että koiran silmät, 
edes vinttikoiran, eivät yleisesti ottaen 
ole yhtä hyvät kuin omamme. Tämän 
nartun silmät sen sijaan olivat. (Narttu 
oli sivumennen sanoen aavikkotuonti, ei 
Englannissa kasvatettu.)

Silmä on monimutkainen elin. Kun 
sikiö kehittyy, silmän kehitys riippuu 
suuresta määrästä erilaisia geenejä. Suu-
ri määrä geneettistä informaatiota ohjaa 
silmän muodostusta. Jos yksi pieni asia, 
ehkäpä kolmestasadasta, menee vikaan, 

silmä ei toimi yhtä hyvin. Jos kaksi asiaa 
menee väärin, se toimii huonommin. 
Mikä hyvänsä eläin, jonka näkökykyä 
ei pitkällä aikavälillä jalosteta, menettää 
tuota geneettistä informaatiota satunnai-
sen mutaation kautta, ja lopulta kykyn-
sä nähdä. Otetaan esimerkiksi luolakalat. 
Koska toimivista silmistä ei ole niille so-
vellettavaa hyötyä valottomassa ympäris-
tössä, ne tulevat yleensä sokeiksi lyhyes-
sä evoluution ajassa. Jos me vain kasva-
tamme salukeja, joilla on kauniit silmät 
näyttelyitä varten, ne eivät pian kyke-
ne edes näkemään saalistaan, saati aja-
maan sitä. Jos meidän kiinnostuksemme 
rajoittuu siihen, että saamme kauniita, 
tummia, mantelinmuotoisia silmiä, niin 
OK, ei siinä mitään, sillä salukimme ei-
vät tule tarvitsemaan niitä muuhun kuin 
olemaan kauniita. Mutta jos haluamme 
säilyttää jotakin salukin alkuperäisestä 
käyttötarkoituksesta, on meidän taval-
la tai toisella jalostettava visuaalista tark-
kuutta. Se on jo vaikeampaa.

Coursing ja metsästäminen
Tulen puheessani nojaamaan omaan ko-
kemukseeni open field coursingissa, eli 
elävän riistan ajamisessa, riistan yleensä 
ollessa kalifornialaisia mustahäntäjänik-
siä. Minulla on jonkin verran kokemusta 
englantilaisesta rusakosta ja skotlantilai-
sesta metsäjäniksestä.

Funktionaalinen saluki –  
coursing-kentillä opittua
teksti dan belkin käännös micaela lehtonen

Perustuu Saluki Club of American 11.6.1993 
yhteydessä pidettyyn seminaariin.  
Nauhoitus ja puhtaaksi kirjoitus Vicky 
Clarke, lisäykset ja editointi Dan Belkin.  
Julkaistu aiemmin Saluki Internationalissa 
kevät/kesä 1994 ja käännettynä Saluki-
lehdissä vuosina 2004–2005.

Tahdon, että viette mukananne täältä yhden ajatuksen: 
asiat, joita emme pysty näkemään, ovat tärkeämpiä 
kuin ne, jotka näemme. Salukeissa on paljon sellaista, 
mitä tuomari ei voi nähdä eikä käsin koskea, ja funktion 
kannalta ne ovat tärkeimpiä kuin näkyvät ja kosketeltavat 
seikat.

ARKISTON HELMIÄ

Dan Belkin suoritti Ph.D.-tutkintonsa 
biologiasta Floridan yliopistossa vuon-
na 1961. Hän oli evoluutiobiologi, joka 
erikoistui fysiologiseen ja etologiseen 
ekologiaan. Hänen työtään tuki National 
Institutes of Health Career Research Fel-
lowship Floridan yliopiston lääketieteel-
lisessä tiedekunnassa. Hän opetti myös 
ravitsemusta. 

Belkinin kiinnostus salukeja kohtaan 
nousi hänen haukkaharrastuksestaan, 
jonka hän aloitti vuonna 1947. Vuonna 
1971 Belkin hylkäsi tieteellisen uransa 
keskittyäkseen salukiensa kanssa kil-
pailemiseen. Coursingia Belkin jatkoi 
vuoteen 1985 saakka, mutta tämän 
jälkeenkin hän oli hyvin aktiivinen tuo-
mari ja seurasi salukeja tiiviisti. Belknin 
meni naimisiin vaimonsa Lauran kanssa 
vuonna 1961, ja heillä oli lasten sijaan 
salukeja. Heidän kennelnimensä oli Bayt 
Shahin.

Dan Belkin kuoli aivokasvaimeen huhti-
kuussa 1998.
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Coursing voidaan määritellä monin 
eri tavoin. Lavea tulkinta on ”minkä 
hyvänsä ajaminen vinttikoiralla”. Sup-
peammin se viittaa siihen, mitä viralli-
sesti tehdään greyhoundeilla Iso-Britan-
niassa – tarkkojen sääntöjen mukaan, 
jotka ovat olleet voimassa yli 100 vuoden 
ajan. Välimaastoon mahtuu kaikenlaista. 
Meillä on jopa maastojuoksua vieheen 
perässä, joka eroaa hyvin paljon elävän 
riistan ajamisesta, mutta jota voidaan sil-
ti kutsua coursingiksi.

Haluan tehdä eron coursingin ja met-
sästämisen välillä. Coursingissa ajetta-
van eläimen tappaminen ei ole tärkeää. 
Usein se on jopa epätoivottavaa. Mo-
nessa tapauksessa koira saattaa tappaa 
saaliin, jota toinen koira on työstänyt 
pitkän aikaa. Silloin tapon tehnyt koi-
ra häviää kisan. Coursingin tarkoitus 
on esittää tai arvioida koirien atleettisia 
ominaisuuksia, ja monet säännöt voitta-
jan määrittämiseksi ovat sen mukaiset. 

Metsästyksessä sen sijaan koiran on tar-
koitus tuoda sinulle syötävää. Salukia on 
tietääksemme käytetty niin coursingiin 
kuin metsästykseen jo ammoisina aikoi-
na, joten on vaikeaa suppeasti määritellä 
todellisen salukin funktio.

Hyvä metsästyssaluki ei välttämättä 
ole hyvä coursing-saluki. Antakaas, kun 
kerron teille pienen tarinan siitä. Otin 
kerran kaksi salukiamme, todellisia open 
field coursingin huippuja, telttaretkel-
le aavikolle. Otin mukaan myös ystävä-
ni nuoren salukin. Tämä pentu oli todel-
la suuri punainen uros, noin 14 kuukau-
den ikäinen, 28 tuumaa (71 cm) korkea, 
painoi 60 paunaa (27 kg) ja se oli ko-
kematon. Ensimmäisenä päivänämme 
coursing-koirat säntäsivät jäniksen pe-
rään ja pentu yritti seurata niitä. Noin 
400 jaardin jälkeen se luovutti, koska 
ei nähnyt koiria eikä jänistä enää. Sama 
toistui useita kertoja, ja oli selvää, ettei 
pentu tuolloin ollut tarpeeksi nopea kil-
paillakseen coursing-huippujen kanssa. 
Seuraavana päivänä huippukoirien tas-
sut olivat niin hellät, etten antanut nii-
den juosta. Pentu lähti tutkimaan ympä-
ristöään yksinään. Leirimme oli kukku-
lalla: saatoin nähdä pennun etsivän jä-
niksen ja lähtevän ajamaan sitä. Jos jänis 
oli nopea, pentu jätti sen sikseen ja etsi 
toisen. Tuo pentu oppi pyydystämään 
keskenkasvuisia jäniksiä – jotka ovatkin 
parhaita syötäväksi. Se pyydysti yhden 
ja toi sen takaisin leiriin, huilasi hetken 
auton varjossa, ja lähti sitten pyydystä-
mään seuraavaa. Se ruokki kaksi coursi-
ng-koiraani, minut ja itsensä viikon ajan. 

Mutta Mercedin coursing-mestariksi sii-
tä ei olisi ollut. No, mikä näistä on pa-
rempi saluki?

Yleisöstä: Riippunee siitä kuinka  
nälkäinen olet! (naurua)

Puheeni aikana pyrin käyttämään esi-
merkkeinä omia koiriani, nimeämät-
tä muiden koiria. En halua kenenkään 
loukkaantuvan minulle, koska en mai-
ninnut hänen salukiaan tai koska sanoin 
siitä jotain vähemmän mairittelevaa. Tu-
len käyttämään salukien rotumääritel-
mää, ja koetan kertoa mitä se funktiosta 
sanoo. Ennen sitä haluan puhua hieman 
siitä, mikä saluki on, jotta tiedämme 
mistä puhumme. Rodut, sellaisina kuin 
AKC ne tunnustaa, ovat biologisesta nä-
kökulmasta täysin keinotekoinen käsite. 
Jos ne olisivat kehittyneet luonnollises-
ti, kutsuisimme niitä alalajiksi. Ne voivat 
kaikki lisääntyä keskenään ja ovat samaa 
biologista lajia. Se, mitä me kutsumme 
salukiksi, on yksi noita keinotekoisesti 
luotuja alalajeja. Tämän vuosisadan alus-
sa ihmiset toivat salukeja Englantiin al-
kuperämaista, lähinnä Egyptistä, Syy-
riasta ja Etelä-Irakista. Heillä oli kaksi tai 
kolme tyyppiä, mutta he päättivät niiden 
olevan sama asia, kutsuivat niitä salu-
keiksi ja kirjoittivat rotumääritelmän. 
On mielestäni onnekasta, että heillä oli 
eri tyyppejä ja he siksi joutuivat teke-
mään rotumääritelmän hieman suurpiir-
teisesti – näin sinulla voi olla mitä vain 
sinua miellyttävää tyyppiä ja se on sil-
ti OK. Jos nuo ihmiset olisivat menneet 

Funktionaalinen saluki –  
coursing-kentillä opittua

”Coursingin tarkoitus on 
esittää tai arvioida koirien 
atleettisia ominaisuuksia, 

ja monet säännöt voittajan 
määrittämiseksi ovat sen 
mukaiset. Metsästyksessä 

sen sijaan koiran on 
tarkoitus tuoda sinulle 

syötävää.”

Dan ja Laura Belkinin koiria 
kesällä 1976. Vasemmalla 
afgaani Srinagar Chichek ja 
sen vieressä salukit Manarah 
Zubediya, Bayt Shahin Bonne 
Chance, Bayt Shahin Saadi 
Indiya, Windswift Aqil, Bayt 
Shahin Impulse ja Windswift 
Afri. Kuva on skannattu 
aiemmasta julkaisusta.

ARKISTON HELMIÄ
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hieman eri alueille ja sen sijaan tuoneet 
mukanaan azawakheja ja afgaaneja, joi-
ta molempia kutsutaan salukeiksi koti-
seuduillaan, he olisivat varmasti pitäneet 
niitä kahtena eri rotuna. Kaikki Kes-
ki-idän vinttikoirat ovat osa samaa jat-
kumoa, ja me vain olemme sattuneet va-
litsemaan pienen osan sen keskivaiheilta.

Luokittelun ongelmista
Kun luokittelemme jotakin, oli se sitten 
biologin tai sihteerin ominaisuudessa, 
joudumme luomaan luokkia. Joudum-
me usein summamutikassa erottelemaan 
jatkumon osaa olevia asioita hienovarai-
siin luokkiin. Luodessamme keinotekoi-
sen rotujärjestelmän päädymme pätki-
mään tuota jatkumoa. Sanomme ”tämä 
saluki näyttää azawakhilta, joten se ei ole 
hyvä saluki” tai ”tämä azawakh näyttää 
salukilta, joten se ei ole hyvä azawakh”, 
ja jalostamme huolellisesti tyyppiä, min-
kä seurauksena eliminoimme ne koirat, 
jotka ovat väliinputoajia keinotekoises-
sa järjestelmässämme. Itse asiassa koko 
skaalaa esiintyy, ja voisimme halutessam-
me kutsua näitä kaikkia rotuja samaksi, 
mutta näyttelyjä harrastavat ihmiset ha-
luavat erillisiä rotuja. Minulla ei ole ha-
lua kritisoida sitä.

Koirien kyvystä muovautua 
ja rotuominaisuuksien 
säilyttämisestä
Koirat ovat geneettisesti hyvin jousta-
va laji, joten niistä voi muovata mel-
keinpä mitä tahansa, kuten kaikkien 
rotujen näyttelyissä voi nähdä. Salu-
kit, kuten monet muut rodut, jalostet-
tiin alun perin tiettyä tehtävää varten. 
Paras coursing- tai metsästyskoira, joka 
soveltui parhaiten kotiseutunsa maas-
toon ja riistaeläimien ajoon, oli se joka 
jatkoi sukua. Se on loogista. Mutta sit-
ten rotumääritelmä tehtiin kuvailemaan 
funktionaalisen rodun ulkonäköä ole-
tuksena, että tuo ulkonäkö oli funktion 
lähtökohta. Väärin! Funktio johti tuo-
hon ulkonäköön.

Jos haluamme yrittää säilyttää omi-
naisuudet, joiden takia rotu alun perin 
kehitettiin, emme voi tehdä sitä vain kat-
somalla koiraa, sillä sen ulkonäkö ei ker-
ro meille mitä se osaa tehdä. Coursingia 
pidempään harrastaneet ihmiset oppivat, 
että heidän ennakkokäsityksensä siitä, 
miten ulkonäkö ja funktio korreloivat, 

törmää jatkuvasti poikkeuksiin. Jonkun 
ajan kuluttua he oppivat, että oikeastaan 
mikä hyvänsä koira voi olla hyvä, eivät-
kä he voi tietää sitä ennen kuin näkevän 
sen juoksevan. Joten he, jotka kasvatta-
vat salukin näköisiä koiria, eivät välttä-
mättä kasvata funtionaalisia salukeja.

Määritelmä, josta tässä lähden, on 
tämä: koira, joka näyttää salukilta. Pro-
fessorini Floridan yliopistossa kirjoitti 
kerran varsin mielikuvituksellisen värs-
syn Floridan kaloille tehdäkseen vaiku-
tuksen tulevaan vaimoonsa. Se on ko-
koelma jakautuvia joko/tai-kysymyk-
siä, joiden tarkoitus on auttaa jonkin 
tunnistamisessa. Se voi olla esimerkiksi 
”Yhdeksän selkänikamaa tai enemmän; 
tai vähemmän kuin yhdeksän selkäni-
kamaa”, ja riippuen siitä, kumpi on oi-
kein se johtaa seuraavaan dikotomiaan. 
Kun hänen piti määritellä kissakala, hän 
kirjoitti ”kuka idiootti tahansa tunnis-
taa kissakalan”. No, kuka tahansa idioot-
ti tunnistaa salukin – voit katsoa koiraa 
ja sanoa että se on saluki, eikö niin.

Riittääkö koira, joka näyttää 
salukilta?
Menin kerran Kaliforniaan pitämään 
luentoa UCLA:ssa. Saavuin hieman etu-
ajassa ja menin Venice Beachille. Ran-
nalla ollessani näin salukin. Tämä oli 
niitä aikoja, kun Yhdysvalloissa oli vä-
hemmän rekisteröityjä salukeja kuin täs-
sä näyttelyssä tänään, ja luulin tunteva-
ni ne kaikki. Katsoin tätä salukia ja olin 
varma, ettei se ollut mistään tuntemas-
tani yhdistelmästä. Se oli kauniin, kiil-
tävän tummanpunainen, sillä oli paljon 
hapsuja ja oudonmallinen pää, jossa oli 
enemmän otsapengertä kuin mihin olin 
tottunut. Seurasin sitä puolisen tuntia 
etsien sen omistajaa. Viimein löysin hä-
net ja kysyin: ”Mistä yhdistelmästä koi-
rasi on?” Hän vastasi: ”Isä on afgaani ja 
emä irlanninsetteri.” Jos hän olisi halun-
nut koiralleen ILP-numeron (Indefinite 
Listing Privilege, suom. huom.) saluki-
na, olisi hän sen saanut.

Joten minun täytyy lisätä, että saluki 
ei ole vain koira, joka näyttää salukilta 
vaan myös koira, joka työskentelee kuten 
saluki. Alkuperämaissa saluki tarkoittaa 
vain ”coursing-koiraa” tai ”vinttikoiraa”. 
On salukeja, jotka ovat greyhoundin 
tapaan sprinttereitä ja on salukeja, 
jotka ovat pitkänmatkanjuoksijoita. 
Ristiretkeläiset toivat mukanaan ”grey-
houndeja” noilta alueilta; he toivat mu-
kanaan salukeja ja muovasivat niistä sen, 
mitä nykyään nimitämme greyhoundik-
si, jalostamalla niitä ajamaan rusakko-
ja. Kun satoja vuosia myöhemmin näitä 
greyhoudeja vietiin Lähi-itään, arabit 
kutsuivat niitä englantilaisiksi salukeiksi. 
Emme halua tehdä salukeistamme grey-
houndeja, joten sanomme salukin olevan 
pitkänmatkanjuoksija. Muunnan siis 
vielä määritelmääni: ”Saluki on koira, 
joka näyttää salukilta ja pystyy juokse-
maan kaksi mailia alle neljässä minuu-
tissa.” Tämä on melko helppoa useim-
mille hyväkuntoisille salukeille, mutta 
useimmille muille nykyisille vinttikoiril-
le mahdotonta.

”Kun luokittelemme jotakin, 
oli se sitten biologin tai 

sihteerin ominaisuudessa, 
joudumme luomaan 
luokkia. Joudumme 

usein summamutikassa 
erottelemaan jatkumon 

osaa olevia asioita 
hienovaraisiin luokkiin. 

Luodessamme 
keinotekoisen 

rotujärjestelmän 
päädymme pätkimään 

tuota jatkumoa.”

”Minun täytyy lisätä, että saluki ei ole vain koira, joka 
näyttää salukilta vaan myös koira, joka työskentelee 

kuten saluki.”
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Käytännön havaintoja
Salukit pystyvät monenlaisiin suorituk-
siin, ja niiltä vaaditaan erilaisia asioita 
riippuen juostavasta maastosta ja ajet-
tavasta riistasta. Juostavasta maastosta 
riippuu, minkälainen saluki saavuttaa 
saaliinsa nopeiten. Jotkut koirat ovat no-
peampia sileällä maaperällä, toiset päi-
hittävät vaikeassa maastossa salukit, joil-
le häviävät sileällä alustalla. Kauan sitten 
meillä oli pieni punainen narttu, joka ei 
pärjännyt kovinkaan hyvin open field 
-kisoissa Mercedissä, joten se jätettiin 
useimmiten kotiin. Veimme sen usein 
metsästämään jäniksiä lähellä kotiamme 
olevalla alueelle, jossa oli pehmeitä hiek-
kadyynejä. Se juoksi Cirruksen kans-
sa, joka oli parhaat pisteet saanut saluki 
Mercedissä ja tämä narttu voitti sen dyy-
neillä. Mutta koska coursing-kilpailuja ei 
juostu hiekalla, se ei pärjännyt siellä.

Cirrus, jota juoksutimme Alexande-
reiden puolesta, ja oma Impulsemme 
olivat erittäin menestyksekkäitä Mer-
cedissä ja ne juoksivat huimia tuloksia. 
Yksi syy siihen oli se, että noihin aikoi-
hin useimmat juoksut juostiin aukeilla 
niityillä, joilla ei ollut paljon tiheikköä 
ja maa oli varsin kovaa. Ne pystyivät to-
della ojentautumaan ja juoksemaan lu-
jaa, pitkällä askeleella – siinä ne olivat 
erityisen hyviä. Jos kisat olisi juostu vai-
keammassa maastossa, kyntöpelloilla tai 
pusikkoisella alueella, ne eivät ehkä oli-
si voittaneet. Tuolloin kisat vain satuttiin 
juoksemaan meidän koirillemme suotui-
sissa oloissa. Impulse oli pitkänomainen, 

painoi yli 50 paunaa (22,5 kg) ja oli yli 
26 tuumaa (66 cm) korkea – hyvin koo-
kas salukinarttu coursingiin. Impulsen 
emä Taffy oli rungoltaan paljon lyhyem-
pi ja pikkuruinen – noin 24,5 tuumaa 
(62 cm) ja 30 paunaa (13,5 kg). Kun ne 
ajoivat jänistä aukealla tai tiellä, Impulse 
jätti Taffyn kauas jälkeensä. Kun ne ajoi-
vat saalistaan kyntöpellolla, Impulsella 
ei ollut mahdollisuuksia Taffya vastaan. 
Taffyn lyhyt askel teki siitä ketterämmän 
epätasaisessa maastossa.

NOFCA (National Open Field Cour-
sing Association) piti kerran sekamet-
sästyksen aavikolla (sekametsästykses-
sä kaikki vinttikoirat kilpailevat toisiaan 
vastaan). Tämä aavikko oli tasaista maa-
ta, jolla oli verrattain pehmeää hiekkaa ja 
kuuden jalan (180 cm) korkuisia puskia 
noin 50 jalan (15 metrin) välein. Mat-
kalla kilpailupaikalle spekuloimme sillä, 
mitkä koirat voittaisivat. Minä ajattelin 
whippettien voittavan, koska ne olivat 
keveitä eivätkä uppoaisi hiekkaan. Toiset 
uumoilivat salukien voittavan, koska ne 
on jalostettu juoksemaan aavikolla. Voit-
tajia olivat greyhoundit, sillä ne olivat ai-
noita tarpeeksi nopeita pysyäkseen jänis-
ten kannoilla niiden juostessa pusikoi-
hin. Joten teoria on OK, mutta useim-
miten käytäntö on erilainen.

Riistaeläimet salukin 
määrittäjinä
Myös riista määrittää sen, minkälais-
ta salukia tarvitaan. Jos ajetaan aaseja 
(kuten joskus tehtiin), beisaa tai muita 
suuria antilooppeja, vaaditaan aivan eri-

lainen koira kuin jäniksiä metsästettäes-
sä. Teoriassa: jos haluat rakentaa koiran 
gasellinmetsästykseen ja myös koiran, 
jolla metsästää jäniksiä, tulos on kaksi 
varsin erilaista koiraa. Kun salukit ajavat 
gaselleja, ne pyydystävät ne väsyttämäl-
lä ne. Sellaista salukia ei olekaan, aina-
kaan tässä maassa, joka juoksisi lähes-
kään samaa vauhtia kuin gaselli. Saluki 
ei voi vain juosta gasellia kiinni kuten ge-
pardi, vaan sen täytyy jotenkin pysytel-
lä näköetäisyydellä ja väsyttää se. Tähän 
saluki tarvitsee hyvin tehokasta liikun-
taa. Sen ei tarvitse olla sprintteri, sen ei 
tarvitse pystyä kääntymään omalta pi-
tuudeltaan vauhdissa – sen tarvitsee ai-
noastaan olla hyvä kestävyysjuoksija. Jos 
haluat salukin jäniksiä varten, tarvitset 
ketterän sprintterin – koiran, joka saa-
vuttaa jäniksen nopeasti ja joka pitkän 
kaulansa avulla kurottaa pyydystämään 
jäniksen sen pyrkiessä pakoon käänty-
mällä. Nämä ovat kaksi varsin erinäköis-
tä koiraa. Jos katsot alkuperämaista tuo-
tuja salukeja, tulet näkemään molempia 
tyyppejä. Siksi molempia esiintyy siellä.

Lajien erikoistumisesta ja 
salukia vastaavat eläimet
Villieläimissä voi nähdä erikoistumista 
tiettyä tarkoitusta varten ilman ulkonä-
kötekijöitä. Ihmiset jalostavat molem-
pia – he eivät mahda sille mitään. Arabit 
ovat valinneet salukeja - eivät vain ole-
maan parhaita metsästyksessä ja pyydys-
tämisessä, vaan myös olemaan kaunii-
ta. Luonto ei toimi niin, koska luonto 

”Teoriassa: jos haluat 
rakentaa koiran 

gasellinmetsästykseen 
ja myös koiran, jolla 
metsästää jäniksiä, 

tulos on kaksi varsin 
erilaista koiraa.”

”Arabit ovat valinneet 
salukeja - eivät vain 
olemaan parhaita 
metsästyksessä ja 

pyydystämisessä, vaan 
myös olemaan kauniita. 

Luonto ei toimi niin, 
koska luonto ei välitä 

kauneudesta. ”

Vuonna 1971 syntynyt Windswift Aqil Bayt Shahin.
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ei välitä kauneudesta. Jos eläimestä tulee 
kaunis, se vain tapahtuu. Nähdäksesi 
eläimen, joka on luonnollisesti muo-
toutunut ketterä sprintteri, kuin jänik-
siä varten jalostettu saluki, katso ge-
pardia. Minä pidän gepardia Jumalan 
greyhoundina. Gepardi pystyy tekemään 
monia asioita paremmin kuin mikään 
coursing-koira. Gepardit ovat siitä mie-
lenkiintoisia, että vain vähän aikaa sit-
ten niiden koko maapallolla oleva kanta 
kutistui hyvin pieneksi, joten geneetti-
sesti ne ovat miltei toistensa klooneja. 
Gepardi on maailman eniten linjasiitet-
ty nisäkäs, poissulkien ihmisen jalosta-
mat. Minua miellyttää ajatus siitä, että 
”Jumala sai mitä halusi ja linjasi siihen”.

Salukia eniten muistuttava villipe-
to luonnossa on afrikkalainen villikoira 
(Lycaon pictus, nykyisin hyeenakoira tai 
savannikoira, suom. huom.). Näiden ra-
kenne on kohtuullisen salukin. Kaik-
ki niissä on kohtuullista. Ne juoksevat 
suurin piirtein yhtä nopeasti kuin salu-
ki, kun haluavat, ja ne ovat hyvin kestä-
viä. Ne eroavat hieman salukista, sillä ne 
eivät metsästä jäniksiä: ne liikkuvat lau-
moissa ja pyydystävät eläimiä, jotka ovat 
kymmenen kertaa niitä painavampia. Ne 
ovat mitä meidän koiramme olisivat, jos 
jalostaisimme niitä pelkästään ajamaan 
suuria ja nopeita kavio- ja sorkkaeläimiä.

Salukit 
keskimatkanjuoksijoina
Länsimaissa olemme tehneet coursing- 
salukista keskimatkan juoksijan. Jos ha-
luat pitkänmatkanjuoksijan, hankit jon-
kun amerikanajokoiran tyyppisen. Se 
ei kykene samanlaisiin nopeuksiin kuin 
saluki, mutta jaksaa pidemmälle. Me ha-
luamme salukin pystyvän suunnilleen 
kahden mailin (n. 3 km) juoksuun, sillä 
se on jäniksenajon pituus. Tähän ne pys-
tyvät. Jos metsästäisimme antilooppeja, 
haluaisimme vielä kestävämmän salukin, 
mutta se olisi hitaampi. Ero useimpien 
greyhoundien ja salukien välillä on se, 
että greyhoundit ovat nopeampia kuin 
useimmat jänikset. Salukit eivät – saluki 
väsyttää jäniksen. Greyhound syöksyy ja 
pyydystää sen nopeasti. Jos greyhound ei 
saa pyydystettyä jänistä noin ensimmäi-
sen mailin tienoilla, jänis yleensä pake-
nee. Salukit eivät juurikaan uhkaa jänistä 
ennen sitä. Tämä on uuden kehityksen 
tulosta, sillä Englannissa, ennen kuin 

maita aidattiin, greyhoundit ajoivat jä-
niksiä salukiemme tapaan, ehkä jopa 
paremmin.

Ernest Thompson Seton kertoo 
greyhoundista Kaliforniassa kultakuu-
meen aikaan, joka pystyi pyydystämään 
hanka-antilooppeja säännöllisesti. Sel-
laisen kiinniajaminen kesti kymmenisen 
minuuttia. En ole koskaan nähnyt mo-
dernia greyhoundia, joka siihen kykeni-
si, mutta jotkut salukit kykenevät.

Salukin nopeudesta
Mitä salukin nopeuteen tulee, Charles 
Alexander rakensi mailin pituisen 
radan pohjoiseen Washingtoniin, jolla 
hän veti karvaviehettä moottoripyöränsä 
perässä. Otimme aikoja kaikista salukeis-
ta, jotka radalle saimme, ja ne juoksivat 
kaikki suurin piirtein samanlaisia aiko-
ja. Nopein saluki juoksi 33 mailia tun-
nissa, hitain noin 30 ja useimmat noin 
31–32 mailia tunnissa. Coursingissa ei 
tarvita suurta eroa voittoon. Koira, joka 
on prosentin nopeampi (sanotaan, että 
se juoksee 31,3 mailia tunnissa 31 si-
jaan), on noin 1 % edellä 200 jaardin 
matkalla. Se tekee 2 jaardia, enemmän 
kuin rungonmitan. Saluki, kuten me 
sitä nyt jalostamme, on keskimatkan-
juoksija maratoonarin ja sprintterin si-
jaan. Siinä se eroaa muista vinttikoirista. 
Greyhoundit, joita juoksutimme radal-
la, eivät yleensä pystyneet juoksemaan 
kahta kierrosta ilman joitain vaikeuksia, 
mutta useimmat olivat selvästi saluke-
ja nopeampia ensimmäisellä kierroksel-
la. Minulla oli tuolloin Irakista saluki, 
joka juoksi kierroksia radalla ja sen neljäs 
kierros oli yhtä nopea kuin sen ensim-
mäinen. Yksi syy siihen, että Cirrus pär-
jäsi niin hyvin coursingissa, oli se, että 
se pystyi juoksemaan toisen ja kolman-
nen kierroksen nopeammin kuin kukaan 
muista salukeista. Jos olisimme sen si-
jaan juosseet paikassa, jossa sprintti olisi 
ollut tärkeä, olisivat kaksi omista salu-
keistamme voittaneet sen: ne juoksivat 
ensimmäisen neljännesmailin Cirrusta 
nopeammin joka kerta.

Näkyvien seikkojen 
merkitys suorituskykyyn
Pääasia jonka haluan teille kertoa salu-
kin rakenteesta, perustuen kokemuksii-
ni coursingissa on, että näkyvät ja kos-
keteltavat seikat rakenteessa eivät vaikuta 

niin paljon kuin useimmat ihmiset ku-
vittelevat. Ilmeisen epämuodostuneet, 
epäterveen näköiset koirat, joiden voisi 
vannoa olevan kykenemättömiä juok-
semaan, voivat suoriutua tehtävästään 
upeasti. Tunnettu all-rounder sanoi ker-
ran Cirrusta arvostellessaan, ettei tämä 
koira koskaan kykene juoksemaan. Joku 
tuli kisoihin kahden salukin kanssa, joil-
la oli kuin paperista tehdyt jalat (täysin 
litteät, varpaat harottavat ilman kaar-
ta ja kynnet eivät edes kosketa maata), 
mikä on vakava virhe. Molemmat koi-
rat suoriutuivat kuitenkin kiitettäväs-
ti, eivät koskaan loukanneet tassujaan 
juostessaan. En olisi koskaan uskonut, 
mutta niin se menee. Teoriassa luulisi, 
että iso saluki olisi nopeampi kuin pieni, 
mutta Englannissa näkemistämme cour-
sing-salukeista nopein oli narttu, jonka 
arvelisin olleen noin 23 tuumaa (58 cm) 
korkea. Kun aloimme kasvattaa saluke-
ja, tutkin kaikkia löytämiäni juoksevia 
koiria. Eräs huomaamani asia oli se, että 
greyhoundeilla, joilla harrastetaan cour-
singia aidatulla alueella, on täysin pystyt 
lavat – pystyimmät lavat, joita on ikinä 
nähty. Niillä oli myös hyvin suorat taka-
osat. Näiden koirien täytyy pystyä juok-
semaan 100–200 jaardia hyvin nopeas-
ti. Siihen koko niiden jalostus perustuu, 
niiden täytyy pyydystää jänis nopeas-
ti ja ensimmäisenä. Niiden jalostukses-
sa ei ole kompromisseja, sillä jaossa on 
suuria palkintosummia. Päättelinkin siis, 
että juostakseen nopeammin, lapojen on 
oltava pystyt. Näin olisin teille sanonut 
kolme neljä vuotta sitten. Sen jälkeen 
olen kuitenkin nähnyt edestä ylikulmau-
tuneiden salukien juoksevat nopeasti. 
Olen nähnyt joitakin, joilla on ylikul-
mautuneet takajalat (kaksi vuotta sitten 
eniten coursingpisteitä kerännyt salu-
ki oli yksi), jotka ehdottomasti pystyvät 

”Ilmeisen 
epämuodostuneet, 

epäterveen näköiset 
koirat, joiden voisi vannoa 

olevan kykenemättömiä 
juoksemaan, voivat 

suoriutua tehtävästään 
upeasti.”
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juoksemaan tarpeeksi nopeasti voittaak-
seen. On olemassa hyvin vähän ulkoisia 
tekijöitä, joista voi nähdä osaako saluki 
juosta hyvin vai ei. Katson edelleen koi-
ria ja sanon ”tuo näyttää siltä, että osaa 
juosta”, koska se muistuttaa koiria, jotka 
ovat olleet hyviä. Mutta tiedän, ettei se 
ehkä osaakaan.

Käyttöominaisuuksien 
säilyttämisestä
Tämä johtaa toiseen tärkeään ajatukseen, 
jonka haluaisin teidän muistavan täältä 
lähtiessänne: rotumääritelmän mukaan 
jalostaminen ei säilytä käyttöominai-
suuksia. Ainoa, minkä tällä voi säilyttää, 
on ulkonäkö. Se on aika itsestään selvää, 
kun sitä pysähtyy ajattelemaan. Ne omi-
naisuudet, jotka tekevät koiran hyväksi 
työssään, eivät yleisesti ottaen ole niitä, 
joita rotumääritelmässä kuvaillaan. 

Useimmat rotumääritelmät tehtiin 
sellaisten koirien pohjalta, jotka oli ja-
lostettu käyttötarkoitusta varten. Pen-
nunostajat ostivat koiransa sellaisilta kas-
vattajilta, jotka olivat jalostaneet koiriaan 
johonkin tiettyyn tarkoitukseen. He kat-
soivat koiria ja totesivat, että ”tältä nii-
den kuuluu näyttää, jotta ne voivat suo-
riutua tehtävästään”. Ja sitten kirjoittivat 
rotumääritelmät sen mukaan. Joskus hy-
vin pikkutarkasti, joskus ei. Sitten he ja-
lostivat koirat näyttämään niiltä, jotka 
pystyivät käyttötarkoitukseensa, sen si-
jaan, että olisivat jalostaneet niitä teke-
mään sitä itse. Se on ihan OK, jos kaikki, 
mitä he halusivat, oli saada tietynnäköi-
siä koiria. Mutta jos he odottavat noiden 
koirien tekevän sitä, joka johti tuohon 
ulkonäköön, he tulevat pettymään.

Rotumääritelmä toiminnalli-
suuden näkökulmasta
Käyn nyt läpi rotumääritelmää ja pu-
hun siitä toiminnan näkökulmasta sikä-
li kuin pystyn. Suurin osa kertomastani 
on teoriaa, mielipidettä tai arvailua, sillä 
testejä ei ole tehty. Korostan, että sano-
mani ei välttämättä ole totta, vain omia 
mielipiteitäni.

Pää pitkä ja kapea, kallo verraten 
leveä korvien kohdalta, ei kupera. 
Otsapenger ei korostunut. 
Kokonaisuus jalo. Kirsu musta tai 
maksanvärinen.

En tiedä mitä jalous on, joten sivuutan 
sen. On hieman valitettavaa, että rotu-
määritelmä sanoo, että pää on pitkä ja 
kapea. Se saa jotkut kasvattajat luule-
maan, että mitä pidempi ja kapeampi 
sen parempi, ja näemme aika karmeita 
päitä näyttelykehissä. 

Jos salukin on tarkoitus pyydystää jä-
niksiä suullaan, se tarvitsee verrattain 
pitkän kuonon, muttei liian pitkää. Jos 
siitä tulee liian pitkä, sen rakenne pai-
naa liikaa, mikä hidastaa koiraa. Saluki 
ei tarvitse kovin vahvaa leukaa, sillä jä-
nikset eivät ole kovin suuria, ja gasellit 
ovat liian väsyneitä pyydystyshetkellä py-
ristelläkseen kovasti. Se ei tarvitse kovin 
suuria hampaita, sillä pienemmätkin toi-
mivat hyvin.

Voisi sanoa, että kapeassa päässä on 
vähemmän ilmanvastusta. Salukille, joka 
juoksee yli 50 km/h, senttimetrin ero 
pään leveydessä voi vaikuttaa hidasteena 
ehkä noin 30 cm tunnissa. Pään koko on 
kompromissi sen suhteen, mikä on edul-
lisinta nopeuden ja ketteryyden kannalta 

(pieni pää) ja saaliin taltuttamiseen tar-
vittavan voiman kannalta (suuri pää). 
Jäniksiä pyydystääkseen saluki ei tarvit-
se suurta päätä; pienikin käy ja painaa 
vähemmän – vertaa greyhoundin päätä 
koiran kokoon. Jos sen on tarkoitus pyy-
dystää villiaaseja tai beisoja, se tarvitsee 
melko suuren pään ja voimaa leukaan. 
Salukeissa on eri tyyppejä riippuen met-
sästettävästä riistasta. Minä metsästän jä-
niksiä ja pidän enemmän pienistä päis-
tä, joten kaikilla salukeillamme on sellai-
set. Minusta pienet päät näyttävät hyvil-
tä. En usko, että saaliseläin välittää siitä, 
kuinka korostunut koiran otsapenger on 
tai minkä värinen sen kirsu on.

Rotumääritelmä ei sano mitään pään 
tärkeimmästä ominaisuudesta: sen sisäl-
löstä. Kun ensi kertoja kävimme Merce-
dissä juoksemassa, siellä dominoiva koira 
oli tuolloin Lance-niminen Billa de Esta 
-koira. Noihin aikoihin arvostelu suo-
si enemmän metsästys- kuin coursing-
koiraa. Syy Lancen erinomaisuuteen oli 
se, että se tunsi jänikset – se tuntui pys-
tyvän lukemaan niiden ajatuksia. Koirat 
päästettiin irti ja ne singahtivat vauhtiin. 
Lance lähti saman tien suuntaan joka oli 
90 asteen kulmassa jänikseen nähden – 
ja jänis tuli sen luokse – joka kerta! Mo-
net salukit, etenkin ne, jotka ovat juos-
seet vieheen perässä, pyrkivät kiertele-
mään (juoksemaan toisella puolella saali-
seläintä kohtijuoksemisen sijaan). Jotkut 
coursing-salukeistakin tekevät sitä, koet-
taen arvata mihin suuntaan jänis kään-
tyy. Jotkut hyvistä metsästyssalukeista 
tunnistavat paikan, jonne jänis saattai-
si paeta, kuten pusikko tai aita. Siksi ne 
kaartavat ja jättävän vähän tilaa estääk-
seen jänistä pyrkimästä sinne ja pääse-
mästä piiloon. En koskaan nähnyt Lan-
cen erehtyvän. Se meni sinne minne 

”On olemassa hyvin vähän ulkoisia tekijöitä, joista voi 
nähdä osaako saluki juosta hyvin vai ei. Katson edelleen 
koiria ja sanon ’tuo näyttää siltä, että osaa juosta’, koska 

se muistuttaa koiria, jotka ovat olleet hyviä. Mutta tiedän, 
ettei se ehkä osaakaan.”

Dan Belkin ja Cirrus ensimmäisen jäniksensä kanssa. Cirrus, Srinagar Cirrus Al Talat, oli 
nopeutensa ja ketteryytensä ansiosta yksi 1970-luvun ylivoimaisimmista coursing-salukeista.
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jänis tulisi. Lance rakasti coursingia ja 
rakasti jänisten ajamista. Se ei erityises-
ti halunnut tappaa niitä. Kun se saavut-
ti jäniksen, se juoksi sen vierellä ja katse-
li sitä, välillä vilkaisten olkansa yli joko 
muut koirat olivat saavuttamassa niitä. 
Jos se näki niiden lähestyvän, se tappoi 
jäniksen. Sillä oli aikansa parhaat cour-
sing-tulokset – johtuen päänsä sisällöstä, 
ei atleettisuudestaan, sillä monet salukit 
juoksivat nopeammin ja kääntyivät pa-
remmin kuin se.

Narttumme Manarah Zubediya oppi, 
missä tietyn pellon jänikset yleensä juok-
sivat, kun niitä ajettiin. Jos se päästettiin 
juoksemaan muiden salukien kanssa, se 
juoksi suoraan siihen paikkaan ja odotte-
li niiden tuovan jäniksen sen luo. Jos se 
juoksi yksin, se ajoi jänistä normaalisti.

Meillä oli toinen narttu, Windswift 
Aqil, jonka siirsimme eläkkeelle coursi-
ngista sen ollessa viisivuotias, sillä aloit-
taessaan ajon muiden koirien kanssa se 
tyytyi seuraamaan niitä, jos ne tekivät 
hyvää työtä. Jos ne olivat vaarassa menet-
tää saaliin, se juoksi niiden ohi pyydystä-
mään sen. Jos muut koirat ajoivat saalis-
ta hyvin, se odotti, kunnes ne väsyttivät 
sen, tuli lähemmäksi, ja kun ne pakotti-
vat jäniksen kääntymään, se syöksyi nii-
den ohi ja tappoi sen. Tätä kutsutaan en-
nakoimiseksi tai fiksuksi ajamiseksi, ja se 
on vakava virhe kilpakoirassa. Coursin-
gissa yritämme arvostella koiran atleetti-
sia kykyjä, ei sen älykkyyttä. Kilpa-cour-
singiin ei haluta erityisen älykästä koiraa; 
metsästykseen kylläkin.

Kun Aqil oli noin kuusivuotias, veim-
me sen ensi kertaa maastojuoksuihin. Se 
ei ollut nähnyt viehettä aikaisemmin. 
Juostessaan ensimmäistä kertaa se juok-
si rehellisesti ja hyvin. Vieheenvetäjä ke-
hotti meitä osallistumaan kisaan, sillä 
hän uskoi sen voittavan. Annoimme sen 

juosta toisen kerran, ja koko ajan näim-
me sen juoksevan pää ylhäällä etsimäs-
sä seuraavaa rissaa ja juoksevan sen luo 
tietäen, että viehe tulisi sinne. Kolman-
nella kerralla se vain käveli suoraan sinne 
minne tiesi vieheen päätyvän. Sillä ei ol-
lut hyvä vieheenajajan pää. On joitakin 
salukeja, jotka ovat aivan yhtä nokkelia, 
mutta ymmärtävät pelin hengen ja ajavat 
viehettä erittäin hyvin. Se ei nähnyt asiaa 
samalla tavoin.

Joillakin koirilla on paljon sitä, mitä 
ihmiset sanovat haluksi, joillakin ei. Jot-
kut koirista, jotka voittavat tällä hetkellä, 
antavat 110 % saadakseen jäniksen – ne 
juoksevat täysillä. Tätä ei näe yhtä usein 
vieheenajossa kuin open fieldissä. Niillä 
on rutkasti halua, ja ne painavat niin lu-
jaa, että voittavat koiria, jotka voittaisi-
vat ne yrittäessään kovemmin. Cirrus ja 
Impulse eivät kumpikaan koskaan juos-
seet niin lujaa kuin pystyivät. Ne olisivat 
saattaneet pärjätä vieläkin paremmin, jos 
olisivat yrittäneet enemmän. Näin Im-
pulsen juoksevan täysillä pariin otteeseen 
ja jäin vain toljottamaan suu auki, mutta 
yleensä se teki vain niin paljon kuin sen 
täytyi. Se on ominaisuus, jota ei näytte-
lykehässä voi nähdä. Yksi salukeistamme 
oli erittäin nopea lähdössä. Jos ajoa kesti 
vain neljänsadan metrin verran, se voitti. 
Jos ajo jatkui pidempään, muut jättivät 
sen jälkeensä, koska se yritti liikaa ja vä-
syi siksi nopeasti. Minulle tämä on epä-
tyypillisyyden merkki. Ehkä sillä oli lii-
kaa halua.

Korvat pitkät ja liikkuvat, pitkän, 
silkinhienon karvan peittämät. 
Riippuvat kallonmyötäisesti.
Rotumääritelmä ei sano mitään siitä, 
onko saluki kuuro vai ei. Se on tärkeää, 
kun käytät ääntäsi tai pilliä ohjataksesi 

koiraa maastossa.
Näyttelyhommissa on muoteja. On 

asioita, joita ei rotumääritelmässä maini-
ta ja joita tuomarit pitävät tärkeinä ja joi-
den mukaan he palkitsevat tai sakottavat 
koiria. Rotumääritelmä ei sano mitään 
korvien kiinnityksestä tai samansuun-
taisista pään linjoista. Henkilökohtaises-
ti pidän korkealle kiinnittyneistä korvis-
ta ja samansuuntaisista pään linjoista. Ne 
näyttävät minusta kauniilta, mutta rotu-
määritelmässä niistä ei ole mainintaa. Se 
on vain muotia. Lähi-idässä on saluke-
ja, joilla on borzoipäitä; joillakin on roo-
malainen tai kovera kuono, ja voitte olla 
varmoja, että kun ne ajavat saalistaan ne 
tekevät sen hyvin, koska se oli niiden kas-
vattajille tärkeintä. Niiden päänmuodol-
la ei ole paljoakaan tekemistä sen kanssa. 
Suuri osa jalostusvalinnoistamme perus-
tuu estetiikkaan. Epäilen vahvasti, että 
korvien kiinnityksellä on paljon merki-
tystä gasellinmetsästyksessä. Typistetyil-
lä korvilla voi olla pieni hyöty: vähän vä-
hemmän vastusta ja ne keräävät vähem-
män takiaisia.

Hampaat vahvat ja säännölliset.

Pyydystämiseen ei tarvita vahvoja, sään-
nöllisiä hampaita. Vahvalla ylä- ja alapu-
rennallakin voi pyydystää jäniksen.

Kaula pitkä, jäntevä ja lihaksikas.

Hidastettu filmi salukista pyydystämäs-
sä jänistä näyttää, että joskus se syöksyy 
suoraan saalista päin, joskus se syöksyy ja 
jänis kääntyy, jolloin saluki kääntää pää-
tään sivulle iskeäkseen siihen kiinni. Sii-
nä on yli 2 kg, josta täytyy pitää kiinni 
samalla, kun tekee kuperkeikkaa 50 ki-
lometrin tuntivauhdissa. Vahva, lihaksi-
kas kaula on ehdottoman tärkeä, jottei se 

Vasemmalla Taffy, Windswift Afri Bayt Shahin, ja oikealla siskonsa  
Windswift Aqil Bayt Shahin.

” Jos muut koirat ajoivat saalista hyvin, se odotti, 
kunnes ne väsyttivät sen, tuli lähemmäksi, ja 
kun ne pakottivat jäniksen kääntymään, se 

syöksyi niiden ohi ja tappoi sen. Tätä kutsutaan 
ennakoimiseksi tai fiksuksi ajamiseksi, ja se on 

vakava virhe kilpakoirassa.”
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katkeaisi, ja sen tulee olla pitkä ja jäntevä 
ulottuvuuden takia. Muut rodut, esimer-
kiksi borzoi, pystyvät salukia paremmin 
ylettämään sivulle. Niiden täytyy, kos-
ka ne eivät pysty yhtä hyviin käännök-
siin kuin saluki. Mutta liian pitkä kau-
la aiheuttaa tasapainottomuutta ja hidas-
taa koiraa.

Rintakehä syvä ja kohtuullisen 
kapea.

Rintakehän syvyydellä on hyvin vä-
hän tekemistä kestävyyden kanssa. Olen 
nähnyt putkenmuotoisia salukeja, jotka 
juoksevat pidemmälle kuin salukit, joil-
la on mahtavan syvät rintakehät. Toisaal-
ta yhdellä lempisalukillani on rintakehä, 
joka on aivan liian syvä. Se ylettyy reilus-
ti kyynärpäiden alle, ja sillä on myös erit-
täin kuroutunut vatsalinja. Se kuitenkin 
juoksee erittäin hyvin, joten syvä rintake-
hä ei vaikuttaisi olevan haitaksi. Ihmiset, 
jotka sanovat haluavansa tilaa keuhkoil-
le ja sydämelle, yksinkertaistavat asiaa 
absurdisti. Tehtiin koe keuhkojen tila-
vuudesta eläimillä. Siinä oli hiiriä, nor-
suja ja kaikkea siltä väliltä. Tutkimuk-
sen tulos oli, että keuhkojen tilavuus on 
yleisesti riippumaton rungon muodos-
ta. Tärkeä asia keuhkojen osalta on ha-
penottokyky. Kun eläin hengittää, ilma 
kulkeutuu alas keuhkorakkuloihin, jois-
ta toiset ovat paremmin hapettuvia kuin 
toiset. Jotkut niistä pysyvät toimimatto-
mina, jolloin niiden kautta kulkeva veri 
ei saa happea. Toiset hapettuvat liikaa ja 
kyllästävät veren hapella ennen kuin se 
on ohittanut ne, jolloin hapetus menee 
harakoille. Saluki tarvitsee keuhkot, jot-
ka toimivat tehokkaasti. Sydämen tulee 

pumpata juuri oikea määrä verta, jot-
ta se toimii kunnolla keuhkojen kans-
sa. Nämä seikat täytyy testata käytännös-
sä metsästäen tai fysiologian laboratori-
ossa. Mielestäni salukeilla on uskomaton 
hapenottokyky. Olemme vieneet ne kor-
keille paikoille, missä itse puhkuin ja mi-
nua pyörrytti käveltyäni hitaasti muuta-
man sadan metrin matkan ylämäkeen, 
ja sillä välin salukit olivat revitelleet ym-
päriinsä toisiaan ja murmeleita ajaen, il-
man sen kummempaa näkyvää rasitusta 
kuin merenpinnan tasollakaan.

Sydän on erilainen. Jos koiraa val-
mennetaan, sen sydämestä tulee suurem-
pi ja vahvempi. Koska saluki jalostettiin 
pitkänmatkanjuoksijaksi, on sillä ennes-
täänkin huomattavasti suurempi sydän 
kuin muilla roduilla, ja se voi tulla to-
della isoksi. Kilpakyyhkysillä, jotka on 
myös jalostettu äärimmäiseen aerobiseen 
valmiuteen, on sydän, joka on kolme 
kertaa painavampi kuin tavallisen kau-
punkilaispulun. Suuri sydän lyö hitaam-
min. Etenkin hyväkuntoisella salukilla 
on hyvin hidas syke, koska jokainen sy-
dämenlyönti pumppaa niin paljon verta 
kerralla. Sama pätee ihmismaratoonarei-
hin. Salukilla tämä on geeneissä, ja omi-
naisuus kehittyy liikunnan kautta. Ilmei-
sesti sydämelle on aina tilaa, riippumatta 
rintakehän muodosta.

Tynnyrimäinen rintakehä on huono. 
Täydessä laukassa koira tuo takajalkan-
sa pitkälle eteen, ja polvet nousevat rin-
takehän sivuille. Jos rintakehä on liian le-
veä, polvet joko osuvat siihen, tai niiden 
täytyy siirtyä sivummalle, mikä lisää il-
manvastusta, mikä vuorostaan on epä-
tehokasta. Ratagreystä löytyy ns. ”track 
leg”-ilmiötä, jossa polvet kipeytyvät 

jatkuvasta rintakehään hakkaamisesta. 
Tarvitaan suhteellisen kapea rintakehä. 
Olen nähnyt niin leveällä kuin kapeal-
lakin rintakehällä varustettuja salukeja, 
jotka juoksivat hyvin, joten kertomani 
on teoriaa, ja käytäntö näyttää sanovan, 
ettei sillä juurikaan ole merkitystä.

Yksi parhaimmista vuosien takaisis-
ta open field coursing -salukeista oli kes-
kikokoinen uros, jolla oli kapea, täysin 
litteä rintakehä. Ylhäältä katsottuna sen 
kylkien linjat olivat samansuuntaiset. Se 
ei ollut hyvä lyhyillä matkoilla, mutta 
jos näit sen seuraavan jänistä ja häviävän 
mailin päähän, tiesit, että se takaisin tul-
lessaan toisi jäniksen mukanaan. Ja sen 
se miltei joka kerta teki. Se kuitenkin hä-
visi kisan, koska tuomari oli lopettanut 
arvostelun sen ollessa niin kaukana, että 
se katosi näkyvistä. Olen tuntenut joi-
takin hyvin pienellä rintakehällä varus-
tettuja koiria, jotka olivat erinomaisen 
kestäviä.

Pidän kuroutuneesta alalinjasta. Mie-
lestäni syvärintaiset koirat, joilla on hy-
vin kuroutunut alalinja, ovat kauniita. 
Afrikkalaisilla villikoirilla ei ole kovin-
kaan kuroutunutta alalinjaa, mutta ne 
pystyvät suurin piirtein yhtä hyvin sii-
hen mihin salukitkin, joten kuroutu-
neella alalinjalla ei näytä olevan merki-
tystä. Luulen että arabit jalostivat salu-
keilleen kuroutuneen alalinjan, koska se 
oli heistäkin kaunista.

Eturaajat: lavat viistot, taakse 
kiinnittyneet ja lihaksikkaat, eivät 
raskaat.
Koirat, joilla on pitkälle eteen asettuneet 
lavat, tuntuvat kääntyvän paremmin 

Bayt Shahin Impulse  
(Srinagar Cirrus al Talat x Windswift Afri Bayt Shahin).

”Näin Impulsen juoksevan täysillä 
pariin otteeseen ja jäin vain 
toljottamaan suu auki, mutta yleensä se 
teki vain niin paljon kuin sen täytyi.”



36 Saluki

kuin ne, joiden lavat ovat kiinnittyneet 
pitkälle taakse. Koirat, joilla on pystyt 
lavat, ovat useimmiten nopeampia kuin 
ne, joilla lavat ovat viistot; laukassa niil-
lä näyttää olevan enemmän ulottuvuutta 
kuin kulmautuneemmilla koirilla.

Lapojen kohdalla ei ole luuyhteyt-
tä muuhun luurankoon. Ne kiinnitty-
vät pelkästään lihasten ja jänteiden avul-
la, joten ne voivat olla asettuneet mel-
kein mihin hyvänsä. Rotumääritelmissä 
on yleensä mainintoja siitä, että löysät la-
vat ovat pahasta. Oletteko koskaan näh-
neet gepardin kävelevän? En tiedä häirit-
seekö sellainen lapojen liikkuvuus koiran 
juoksusuoritusta, mutta sillä luultavasti 
on tarkoituksensa gepardissa. Ehkä sitä 
voi verrata motorcross-pyörän pitkän-
matkan jousitukseen. Kenties sellaisten 
löysien lapojen tiiviinä pitämiseen kulu-
va energia haittaa kestävyyttä.

Kyynärvarret pitkät ja suorat 
kyynärpäästä ranteeseen.

Eturaajojen tärkein ominaisuus on, et-
teivät ne katkea. Joskus 70-luvun alus-
sa Kaliforniassa oli salukipentue, joilla 
oli kauneimmat koskaan näkemäni sil-
mät. Useat niistä menivät coursing-ih-
misille. Neljä niistä mursi eturaajansa. 
Yhdeltä nartulta etujalka murtui kah-
desti hiekkaisella rannalla juostessa. Sil-
lä näytti olevan vahva, litteä luusto, mut-
ta se ei ollut vahva. Tätä on vaikea todeta 
näyttelykehässä. Kun luustoa rasitetaan, 
sen sisäinen rakenne vahvistuu. Käyttö-
koirilla on vahvempi luusto. Jos juok-
sutatte sohvaperunaa kyntöpellossa, sil-
le tulee herkemmin luunmurtumia kuin 
treenatulle koiralle, joka on rasittanut 
luustoaan säännöllisesti. Tässä kuitenkin 
myös geneettinen tekijä; joillakin koiril-
la on syntyjään vahvemmat luut, jotka 
eivät helposti hajoa; joillakin ei. Silmin 
tätä ei voi havaita.

Koira, joka on kaksi kertaa korkeam-
pi kuin toinen, painaa kahdeksan kertaa 
enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että sen 
luiden täytyy olla kahdeksan kertaa vah-
vemmat. Raajojen täytyy olla suurem-
mat ja raskaammat kantaakseen tuon 
painon. Voiman, joka tarvitaan liikutta-
maan noita raajoja eteen ja taakse koi-
ran juostessa, täytyy myös olla kahdek-
sankertainen. Tämä tarkoittaa, että se 
tarvitsee enemmän lihasmassaa, mikä 

puolestaan lisää sen painoa entisestään. 
Tämä rajoittaa kokoa, ja tämän vuoksi 
meillä ei ole valtavia salukeja. Tästä joh-
tuen pienet loukkaantuvat harvemmin 
kuin suuret. Jos olet kiinnostunut cour-
singista sellaisenaan, sinun tulee hank-
kia greyhound.  Ja sinun tulee varautua 
loukkaantumisiin. Jos taas haluat har-
rastaa coursingia salukeilla, etkä halua 
loukkaantumisia, tulee sinun valita pie-
niä koiria. Pieni, kevyt, treenattu saluki 
loukkaantuu harvemmin maastossa.

Takaraajat vahvat, sarvennaiset 
kaukana toisistaan. Polvet 
kohtuullisesti kulmautuneet, 
kintereet matalat, ilmentävät 
laukka- ja hyppyvoimaa.
Useimmat arabien rotumääritelmät ha-
luavat 4 tai 5 sormen levyisen tilan sar-
vennaisten välissä. Arvelin aina, että sil-
lä oli merkityksensä. Seurattuani coursi-
ng-salukeja 25 vuoden ajan en voi sanoa 
havainneeni nopeus- tai kestävyyseroja 
kapea- tai leveälantioisten välillä. Se kuu-
lostaa miltei pyhäinhäväistykseltä, mutta 
näin näyttää olevan.

Koirien rotumääritelmiin on livahta-
nut virhe. Ihmiset, jotka alun perin kir-
joittivat nuo rotumääritelmät, eivät tien-
neet koirista sen enempää kuin mekään. 
He tarvitsivat mallin rotumääritelmi-
en muotoiluun ja tutkivat hevosten ro-
tumääritelmiä. Hevoset eivät ole koi-
ria, niillä on erilaiset tarpeet ja raken-
teet. Hevosten rotumääritelmistä löytyy 
lause, jossa sanotaan että kintereet ovat 
”well let down”. Minulle on kerrottu, et-
tei tämä ole sama asia kuin matalat kin-
tereet. Kun hevosihmiset haluavat hevo-
sen kintereiden olevan ”well let down”, 
he puhuvat nopeuteen kehitellystä me-
kanismista, jossa tietoisesti uhrataan osa 
nopeudesta voiman hyväksi. Tietenkin 
hevosen takaraajan jalkapöydän osien 
suhteellinen pituus on paljon suurempi 
kuin koiran.

Katsokaa impalan takaraajaa. Sen 
kintereet eivät ole todellakaan matalat! 
Se on tunnettu laukka- ja hyppykyvys-
tään. Katsokaa karhua. Sen kinner on 
niin matala kuin mahdollista on. Kar-
hut eivät ole hyviä hyppääjiä. Rotumää-
ritelmän termi ”kintereet matalat” on 
vahinko.

Itse asiassa takaraajojen osien suhteel-
linen pituus ei vaihtele paljoa koirissa. 
Jopa vetovoiman perusteella jalostetuissa 
roduissa, kuten huskyissä, mittasuhteet 
eivät eroa merkittävästi vinttikoirista. 
Englannissa ollessamme mittasin kaik-
kien raajojen osien pituudet kaikkiaan 
noin 50 salukilta, ja mittasuhteet oli-
vat miltei identtiset. Kellään niistä ei ol-
lut suhteessa matalammat tai korkeam-
mat kintereet kuin muilla, 2 % tai 3 % 
puitteissa.

Yleisesti ottaen juoksevissa eläimis-
sä suurin työ on raajojen edestakaisin 
kiihdyttämisessä. Jotta tämä olisi teho-
kasta, raajojen ääriosien tulee olla mah-
dollisimman kevyet. Mitä raskaampia 
ne ovat, sitä enemmän voimaa tarvi-
taan niiden liikuttamiseen. Antiloopeil-
la on hauraannäköiset solakat takaraajo-
jen alaosat, joissa lihaksisto on keskitty-
nyt yläosaan. Huomatkaa, etteivät koirat 
ole yhtä liioiteltuja, kuten eivät myös-
kään gepardit. Tämä saattaa johtua siitä, 
että koska ne pakenemisen sijaan juokse-
vat saadakseen jonkin kiinni, ne tarvit-
sevat enemmän voimaa käännöksiin ja 
kiihdyttämiseen.

Kulmaukset, niin edessä kuin takana, 
riippuvat ryhdistä, eivät rakenteesta. Tie-
dätte, että niistä tulee kulmautuneempia 
iän myötä. Asento, jossa ne seisovat, ei 
ole kovin merkityksellinen; olennaista 
on miten raajat koukistuvat ja ojentuvat 
työskennellessä. Olen tehnyt yleistyksen, 
jota en luultavasti enää viiden vuoden 
päästä allekirjoita, että suuret kulmauk-
set eivät luo etua nopeudessa, mutta kyl-
läkin kestävyydessä. Ehkä koira, jolla on 
suora etu- ja takaosa, on pätevä sprintte-
ri, muttei jaksa yhtä pitkälle, sillä se ku-
luttaa enemmän energiaa nopeammin 
tai ylikuumenee.

Lantion kulmakaan ei näytä vaikut-
tavan koiran nopeuteen. Jos olisitte ky-
syneet minulta kymmenen vuotta sit-
ten, olisin sanonut, että koirat, joilla 
on loivat ristit, ovat yleensä nopeampia 
kuin ne, joilla lantio on jyrkkä. Sen jäl-
keen olen nähnyt monia poikkeuksia tä-
hän. Se ei näytä vaikuttavan paljoakaan, 
mutta omasta mielestäni 30 asteen kul-
ma näyttää parhaalta, eikä tunnu olevan 
haitaksi.
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Lanne ja selkä. Selkä melko leveä, 
lihakset kaareutuvat hieman 
lanneosassa.

Lanteen ja selän pituudet vaikuttavat 
noin yleisesti ottaen askelpituuteen. Ta-
saisella alustalla, ilman useita käännök-
siä, pitkä koira on yleensä nopeampi 
kuin lyhyt koira. Kaksi tekijää määrää-
vät vauhdin: askelpituus ja askeltiheys. 
Tämä on selvää: pitkäselkäisellä koiral-
la on myös pidemmät askeleet, mutta se 
on askelten välissä myös ilmassa pidem-
män matkan. Jos olet ilmassa ja haluat 
kääntyä, et voi tehdä sitä ennen kuin tu-
let alas. Joten nopeaa riistaa avoimes-
sa maastossa kiinni ajavat koirat tahto-
vat olla pidempirunkoisia kuin ketterää, 
useasti kääntyvää riistaa vaikeassa maas-
tossa ajavat. Gepardeilla on pitkä selkä. 
Salukisi selän pituus riippuu siitä mitä 
haluat sen tekevän.

Käpälät kohtalaisen pitkät, varpaat 
pitkät ja hyvin kaareutuneet, 
eivät hajavarpaiset mutta eivät 
myöskään kissankäpälät. Käpälät 
kokonaisuudessaan vahvat ja 
joustavat. Varpaiden välit hyvin 
hapsuttuneet.

Käpälän optimaalinen muoto riippuu 
maastosta, jolla salukin odotetaan juok-
sevan. Jos koira, jolla on hyvin pitkät jä-
niksenkäpälät ja pitkät vaikkakin kaare-
vat varpaat, juoksee vaikeassa maastossa, 
on varpailla taipumus murtua tai men-
nä sijoiltaan. Ne antavat liiaksi myöten. 
Pitkät käpälät ovat toivottavia hiekalla ja 
tasaisella alustalla, koska jalan uloimman 
osan pituus lisää nopeutta. Vaikeassa, ki-
visessä maastossa juoksevat salukit tar-
vitsevat melko lailla kissankäpälien kal-
taiset tassut, kun taas löysässä hiekassa 
juoksevilla salukeilla tulisi olla pitkät jä-
niksenkäpälät. Itse pidän eniten tassuis-
ta, joissa takakäpälät ovat pidemmät ja 
etukäpälät lyhyemmät (kohtuulliset jä-
niksenkäpälät). Takakäpälät eivät tunnu 
loukkaantuvan yhtä helposti kuin etukä-
pälät. Mitä tulee varvashapsuihin: niistä 
on ehkä jotain hyötyä tassujen suojana 
kivillä tai hiekalla juostessa, mutta paljon 
juoksevilla salukeilla ne kuluvat pian ole-
mattomiin. Kyntöpellolla tai vastaaval-
la juoksevalle salukille niistä on pelkkää 

haittaa, sillä ne keräävät mutapaakkuja – 
kuin juoksi painavissa saappaissa.

Kaarevat varpaat ovat erittäin hy-
vät ja käytännölliset. Jos kynnet osuvat 
maahan, niitä ei tarvitse jatkuvasti olla 
leikkaamassa. Ne pysyvät lyhyinä eivät-
kä pienemmän vipuvoiman takia rasita 
niveliä niin paljon, että varpaat menisi-
vät sijoiltaan. Joillakin salukeilla käpälät 
kääntyvät enemmän tai vähemmän ulos-
päin. Sillä ei näytä olevan paljon vaiku-
tusta niiden juoksusuoritukseen. Minul-
la on käsitys, että ulospäin kääntyneet 
käpälät johtavat parempaan ketteryyteen 
kuin suoraan eteenpäin osoittavat. Koi-
rat, joilla käpälät kääntyvät sisäänpäin 
taas tuntuvat olevan alttiimpia louk-
kaantumisille. Tietysti koira voi asettaa 
käpälänsä miten haluaa, joten niitä tulisi 
tarkkailla suorituksen aikana, jotta näki-
si miten käpälät asettuvat vauhdissa. Sitä 
minä en ole tehnyt.

Vahvat anturat ovat arvokas lisä cour-
singissa. Lauran lempikoiralla Zubediy-
alla oli huomattavan kestävät anturat. 
Syksyisin kun maa oli kovaa ja karheaa, 
muiden salukien anturat kuluivat puhki 
ja ne tarvitsivat parin viikon levon. Be-
diyan anturat eivät loukkaantuneet ja 
sillä oli hyvin vahvat tassut. Se saattoi 
ajaa saalista muiden salukien kanssa sa-
maa vauhtia samalla alustalla, tehdä äk-
kikäännöksiä ja silti sen anturat kestivät 
hyvin. Tätä ominaisuutta ei voinut erot-
taa katsomalla tai koskettamalla sen tas-
suja. Se selvisi vasta, kun se juoksi. 

Häntä pitkä ja alas kiinnittynyt, 
luonnollisesti kaareutunut. Hännän 
alapuolella on pitkät, silkinhienot 
hapsut, jotka eivät ole tuuheat.

Salukit tuntuvat käyttävän häntäänsä ta-
sapainon apuna. Kun ne kääntyvät, hän-
tä siirtyy toiseen suuntaan. Kun ne py-
sähtyvät, häntä nousee pystyyn. Hän-
tä antaa niille myös jonkin verran tuu-
lenvastusta kaikkine hapsuineen ja se 
myös painaa jonkin verran. Jos haluai-
sit koiran juoksevan nopeasti suoraa pit-
kin, typistäisitkö hännän. Joillakin alku-
perätuonneilla on hyvin ohuet hännän, 
toisilla taas raskaat ja vahvaluustoiset – 
niiden painoissa on merkittäviä eroja. 
En ole nähnyt niitä tarpeeksi voidakse-
ni arvata, mikä merkitys sillä funktion 

kannalta on. Jos sinulla on saluki, jon-
ka odotetaan ajavan gasellia, se ei tarvit-
se häntää. Jos sen on tarkoitus ajaa jänis-
tä, häntä on tärkeä.

Karvapeite sileää ja laadultaan 
pehmeän silkkistä. Hapsutusta on 
etu- ja takaraajojen takaosissa, 
toisinaan villavaa hapsutusta voi 
olla myös reisissä ja lavoissa.

Tärkeintä on, ettei koiralla ole lämmö-
neristeenä toimivaa pohjavillaa. Yksi 
coursing-koirien suurimpia ongelmia 
lämpimissä olosuhteissä on ylikuumene-
minen. Suurin osa leikin kesken jättävis-
tä koirista eivät tee sitä väsymisen vuoksi, 
vaan siksi että ne kuolisivat lämpöhalva-
ukseen, jos eivät pysähtyisi. Niiden ruu-
miinlämpö on korkealla. Koirat erittä-
vät lämpöä pääosin hengityksen, mutta 
myös ihon kautta. Niiden juostessa yli-
määräinen veri virtaa lihaksiin ja osa ka-
navoituu ihoon, josta lämpö pääsee läpi. 
Tällöin ihon lämpötila nousee. Vintti-
koirilla, etenkin salukeilla, on yleensä 
hyvin ohut nahka, joten lämpö pääsee 
ulos lihasten kautta. Ihon tärkein omi-
naisuus on olla hyvä lämmönjohdin. Jos 
kasvattaisit salukeja tätä silmällä pitäen, 
tutkisit ihoa ja sitä miten hyvin suonit-
tunut se on. Kukaan, minä mukaanlu-
kien, ei ole tehnyt tätä, mutta hevosil-
la sitä on tehty. Toisaalta ylikuumene-
minen on suurempi ongelma hevosilla 
niiden epäedullisen pinta-ala/massa-suh-
teen takia. Kaksi kertaa korkeammassa 
hevosessa on neljä kertaa enemmän pin-
ta-alaa, mutta kahdeksan kertaa enem-
män massaa tuottamassa lämpöä, josta 
sen on salukia vaikeampi päästä eroon. 
Sama suhde pätee koiriin – suuret koirat 
ylikuumenevat helpommin kuin pienet. 
Jos juoksutat salukeja aavikolla päiväsai-
kaan, haluat niiden olevan pieniä. Suuret 
kuolevat. Mercedin sekalähdöissä olen 
nähnyt greyhoundien kuolevan läm-
pöhalvaukseen; näin käy harvoin salu-
keille. Syy siihen on, että greyhoundil-
la on salukia suurempi moottori, mut-
ta sama jäähdytysjärjestelmä. Se juoksee 
nopeammin, vaan ei pidemmälle koska 
se ylikuumuu. Salukit jatkavat juoksua, 
koska ne eivät tuota yhtä paljon lämpöä 
ja toisaalta ne pääsevät siitä myös eroon.
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Värit: valkoinen, kerma, fawn, 
golden, punainen, grizzle ja tricolor 
(valkoinen, musta ja ruskea) ja black 
and tan.
Vein kerran fawnin ja musta-valkoisen 
partin aavikolle. Ne pinkaisivat jäniks-
en perään ja päästyään noin 400 jaardin 
päähän, en enää erottanut fawnia. Kun 
ne olivat mailin päässä erotin yhä mus-
ta-valkoisen partin. Toisaalta jos ne oli-
sivat väijyneet jänistä, fawnilla olisi ol-
lut paremmat mahdollisuudet onnistua, 
vaikka jänis olisi tarkkaillut ympäris-
töään. Tässä on kaksi värin mahdollista 
funktiota. Kaipa se riippuu siitä, onko si-
nulle tärkeämpää se että saluki pyydys-
tää jäniksen vai se, että näet kun salukin 
pyydystävän sen.

Yleisökysymys: Voiko väri olla tärkeä 
kuumuudensietokyvyn kannalta?

Noin puolet tulevasta säteilyenergias-
ta sijaitsee näkyvän valon alueella, puo-
let taas infrapunan alueella. Valkoinen 
heijastaa parhaiten valoa, mutta se min-
kä me näemme kiiltävänä, heijastaa inf-
rapunaa. Jos yrittäisin rakentaa koi-
ran, joka ei vastaanottaisi auringon läm-
pöä, saattaisin rakentaa kiiltävän valkoi-
sen koiran. Toisaalta karvapeitteen tulee 
säteillä sisältä tulevaa lämpöä, joten sii-
hen nojaten saattaisin haluta mattapin-
taisen mustan koiran. Kuumilla alueil-
la kuten Saudi-Arabiassa juoksevat koi-
rat ovat useimmiten vaaleita fawneja. En 
tiedä onko sillä merkitystä vai ei.

Yleisvaikutelma: kokonaisuus 
ilmentää jaloutta ja 
sopusuhtaisuutta sekä nopeutta 
ja kestävyyttä yhdistyneenä 
voimaan ja aktiivisuuteen, jotka 
mahdollistavat gasellin tai muun 
riistan metsästyksen syvässä 
hiekassa tai kallioisilla vuorilla. 
Ilme arvokas ja lempeä. Silmät 
uskolliset, syvät ja kauaskatsovat. 
Säkäkorkeus uroksilla keskimäärin 
55–71 cm, nartut voivat olla 
huomattavasti pienempiä, mikä on 
hyvin tyypillistä rodulle.

En tiedä miten saluki välittää tuon mie-
likuvan kaikille sitä katsoville – paljon 
riippuu siitä mitä olet nähnyt aiemmin 
ja minkälaisia mielleyhtymiä se sinussa 
herättää. Syvään hiekkaan tarvitset täy-
sin erilaisen koiran kuin kallioisille vuo-
rille, joten on hieman vaikeaa saada mo-
lemmat yhdellä kertaa. Syvät, uskolliset 
silmät kuulostaa minusta liian subjek-
tiiviselta käsitteeltä auetakseen minulle. 
Kaipa kauaskatsovat tarkoittaa ”ei likinä-
köiset”. En ole koskaan nähnyt tuoma-
rin testaavan tätä. Korkeus on tärkeä, jos 
metsästät aavikolla, jolla on matalia pusi-
koita. Korkeammilla koirilla, jotka näke-
vät noiden puskien yli on selvä etulyön-
tiasema pitäessään riistaeläintä silmällä. 
Gaselleja metsästävät salukit Saudi-Ara-
biassa ovat yleensä hyvin korkeita, sola-
koita ja honteloita koiria, jotka muistut-
tavat hieman azawakheja. Osasyy siihen 
saattaa olla käytännöllinen: ne voivat pa-
remmin nähdä mihin saalis on menos-
sa. Toisaalta korkeus vaikeuttaa käänty-
mistä. Painopisteen tulee olla matalal-
la käännösten mahdollistamiseksi. Pieni 
koira on yleensä parempi, jos ketteryys 
on tärkeä tekijä, esim. silloin, kun saalis 
yrittää paeta tekemällä äkkinäisiä kään-
nöksiä. Korkeiden koirien täytyy olla ras-
kaampia voidakseen käyttää pitkiä raajo-
jaan ja ne ovat siksi alttiimpia loukkaan-
tumaan ja ylikuumenevat helpommin. 

Sileäkarvainen muunnos on 
muutoin samanlainen kuin 
pitkäkarvainen, mutta ilman 
hapsuja.
Sileäkarvainen muunnos on sikäli kä-
tevä, että se ei kerää roskia, takiaisia ja 
kasveja yhtä helposti kuin pitkäkarvai-
nen. Minulla on se käsitys, että sileis-
sä ja pitkäkarvaisissa alleeleissa on mui-
takin rakenteellisia eroavaisuuksia kuin 
karvanlaatu, mutten ole analysoinut sitä 
käsitystä.

Salukien liikkeistä
Haluaisin vielä mainita yhden ilmiselvän 
”kenen tahansa idiootin” nähtävissä ole-
van seikan. Saluki käyttää tehtävässään 
kaksivaiheista laukkaa. Esitämme ne ke-
hässä ravissa, koska emme pysty juok-
semaan tarpeeksi nopeasti esittääksem-
me niitä laukassa. Vapaasti metsästävät 

salukit ravaavat maastossa hieman, mut-
ta hitaasti eivätkä kovin pitkin aske-
lin. Niiden vauhti on korkeintaan 5 tai 
6 km/h, jolloin useimmat ihmiset vielä 
kävelevät. Jos metsästysalueelle on pit-
kä matka, niitä ei juoksuteta vieressä, 
vaan ne laitetaan auton tai kamelin kyy-
tiin. Meidän ei siis tulisi vaivata päätäm-
me liikaa salukin ravilla. Jos kasvatam-
me salukeja ravaamaan kuin paimenkoi-
rat, ne tuskin pystyvät juoksemaan yhtä 
hyvin. Tätä emme tosin tiedä varmasti. 
Minulle kerrottiin vastikään salukinar-
tusta, joka ravasi 25 kilometrin tunti-
vauhdilla koskaan siirtymättä laukkaan. 
Emme tiedä asettaako tämä sen epäedul-
liseen asemaan laukassa, koska kukaan ei 
ole testannut sitä. Se olisikin mielenkiin-
toista. Yksi tämän päivän parhaista cour-
sing-salukeista siirtyy ravista laukkaan 8 
kilometrin tuntivauhdissa. Voi olla, et-
tei se vain ole harjoitellut ravaamista tar-
peeksi ja laukka on sille luontevampi as-
kellaji. Jos haluat funktionaalisen salukin 
coursingia tai metsästystä varten, raviin 
ei juuri tarvitse kiinnittää huomiota. Al-
kuperäisillä tuonneilla oli ravi, jonka ku-
vauksen olette kaikki kuulleet, ja näytte-
lyihmiset innostuvat siitä kovasti. Salu-
kin luonteenomainen ravi on kaunista 
katseltavaa: kevyttä, leijuvaa ja tanssah-
televaa. Pidän siitä ja pidän sitä tärkeä-
nä osana salukin oikeaa tyyppiä, mutta 
epäilen, ettei sillä ole juuri mitään sen 
kanssa, saako saluki jäniksen kiinni vai 
ei.

Metsästäjän salukitarinoita
Kiinnostuin alun perin salukeista, kos-
ka kuulin niistä haukkametsästyksen yh-
teydessä. Ajattelin niiden pystyvän juok-
semaan nopeasti ja olisi hauska katsel-
la niiden pyydystävän kaikenlaista. Olin 
pikemminkin metsästäjä kuin koiraih-
minen. Kun yksi salukeistani ensimmäi-
sen kerran pyydysti jäniksen, olin ai-
van innoissani: se piti minut onnellise-
na kaksi viikkoa. Nyt olen enemmän tai 
vähemmän tottunut siihen. Olin luke-
nut monia kertomuksia salukin nopeu-
desta. Guinnesin ennätystenkirja sanoi 
salukin olevan maailman nopein koira 
(tämä tieto on sittemmin korjattu). Mo-
net Esther Knappin kirjoituksista kos-
kivat salukin nopeutta. Me mittasimme 
noin viidenkymmenen amerikkalaisen 
salukin nopeuden ja nopein oli Cirrus, 
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joka juoksi 800 metrin matkan 54 kilo-
metrin tuntinopeudella. Mutta kirjalli-
suudesta löytää uskottavilta vaikuttavia 
kertomuksia paljon korkeammista no-
peuksista. Vierailin Esther Knappin luo-
na 1969. Hän kertoi Walter Brownin 
kertoneen, että Edward Aldrichilla 
oli tapana viedä salukinsa rannalle, missä 
ne juoksivat hänen autonsa vieressä. Bro-
wn sanoi Aldrichin aina yrittäneen saa-
da jonkun niistä saavuttamaan 95 km/h, 
mikä ei aivan onnistunut. Siitä on pit-
kä aika. Salukeillamme on ollut kosol-
ti aikaa degeneroitua, koska niitä ei ole 
kasvatettu vauhdin perusteella. Ehkä ne 
ennen pystyivät juoksemaan 72 tai 80 
km/h... kuka tietää?

Toinen pitämäni tarina tulee brittiläi-
seltä, kovin jalat maassa olleelta geolo-
gilta, joka oli ajellut Irakissa maastoau-
tollaan. Hän kertoi salukin ilmestyneen 
kukkulan takaa, juosseen ympyrää auton 
ympärillä ja palanneen sitten juoksujal-
kaa kukkulan taakse. Auton nopeus ei 
missään vaiheessa alittanut 72 km/h no-
peutta. Miksi hän olisi valehdellut?

Esther Knappin AKC Gazetten kesä-
kuun palsta vuodelta 1957 perustui osit-
tain Gwen Angelilta tulleeseen kirjee-
seen, jossa puolestaan lainattiin kirjettä, 
jonka Gwen oli saanut eräältä herra E.A. 
Campilta Irakista.
 
”Matkamme Beirutista Bagdadiin kesti 
kaksi päivää. Maisema oli pääosin aa-
vikkoa, joka johti Syyrian ja Transjor-
danian läpi Irakiin. Näimme aavikol-
la monia salukeja. Monet niistä mitä 
ilmeisimmin pitivät autoamme varsin 

omituisena vekottimena, sillä ne ajoivat 
meitä takaa pitkiä matkoja, mikä kyllä-
kin todisti miten nopeita ne ovat. Ajoim-
me 72–80 km/h ja ne juoksivat vierel-
lämme ilman suurempia ponnistuksia.” 

Minun subjektiivinen ja varsin romant-
tinenkin arvioni on, että on olemas-
sa noin 5 % mahdollisuus, että jossain 
on salukeja, jotka ovat paljon nope-
ampia kuin mitkään omistamme. Täs-
tä johtuen tahdon aina tavata uudet aa-
vikkotuonnit ja yrittää nähdä ne vauh-
dissa. Lahjoitimme Englannin saluki-
kerholle (the English Saluki or Gazelle 
Hound Club) kiertopalkinnon, joka an-
netaan coursing-kenttien parhaalle aa-
vikkotuonnille. Ehkä ne ovat tuolla jos-
sakin – me emme yksinkertaisesti tiedä. 
Salukien määrä Lähi-idässä on vähene-
mään päin. Täytyy vain toivoa, että pai-
kalliset asukkaat, joilla on tarvittavat voi-
mavarat metsästääkseen urheilun vuoksi 
ja kasvattaakseen nopeuden perusteella, 
säilyttävät kiinnostuksensa siihen. Kylä-
läiset, jotka pitävät salukeja saadakseen 
lihaa pöytään, perustavat kasvatuksensa 
metsästystaitoon puhtaan atleettisen ky-
vyn sijasta. Ehkä olemme menettäneet 
nopeat salukit. On todella sääli jos näin 
on käynyt.

Mitä kenties menetämme?
Viimein haluan tehdä teille selväksi, että 
ominaisuudet, joita ette huomioi kasva-
tuksessa ovat ominaisuuksia, jotka tu-
lette menettämään. Jos ette pitkään ai-
kaan huomioi hyvää näköä, saatte lo-
pulta salukeja, jotka eivät näe lainkaan. 
Jos jalostatte salukeja vain liikkumaan 

korrektisti ravissa, saatte lopulta saluke-
ja, jotka eivät laukkaa tarpeeksi hyvin 
pyydystääkseen yhtään mitään. Jos esi-
merkkejä kaipaatte, katsokaa näyttely-
afgaaneja. Näin valintaprosessi toimii: 
mikä hyvänsä ominaisuus jota ei aktiivi-
sesti vaalita, degeneroituu. Se katoaa. Se 
pätee koko eläinkuntaan ja se pätee mei-
dänkin koiriimme.

Kysymyksiä ja vastauksia

Minkälaisia kokemuksia sinulla 
on alkuperämaista tuoduista 
salukeista?
Coursing-kentillä näkemäni aavikkos-
alukit eivät ole yhtä nopeita kuin omam-
me, mutta kenties koska ne eivät juok-
se yhtä nopeasti, niillä on enemmän kes-
tävyyttä. Taisin jo mainitakin irakilaisen 
koiramme puhuessani siitä, miten mit-
tasimme salukien nopeutta 1,6 km pi-
tuisella radalla. Saatoimme juoksuttaa 
sitä kuusi kierrosta ja sen kuudes kier-
ros oli melkein yhtä nopea kuin sen en-
simmäinen. Englantilaiset ja amerikka-
laiset salukit eivät siihen pystyneet. Hin-
ta, jonka se maksoi kestävyydestään, oli, 
ettei se ollut yhtä nopea kuin englantilai-
set ja amerikkalaiset salukit. En ole näh-
nyt kovin monia alkuperätuonteja cour-
sing-kentillä ja toivon, että sinne ilmes-
tyisi merkittävästi omiamme nopeampia 
koiria.

”Viimein haluan tehdä teille selväksi, 
että ominaisuudet, joita ette huomioi 
kasvatuksessa ovat ominaisuuksia, 

jotka tulette menettämään.”

Dan ja Laura Belkinin legendaarinen coursing-saluki 
Bayt Shahin Impulse, joka voitti sekä rotukumppa-

neitaan että kaikkien rotujen kilpailuja.
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Oletko huomannut pystyjen 
ranteiden aiheuttamia ongelmia?

En. Saluki, jolla on seistessä hieman viis-
tot välikämmenet, näyttää hyvältä. Mut-
ta vaikka ranteet olisivat suorat tai jopa 
hieman etuasentoiset, ne painuvat juos-
tessa maahan, koska jalka osuu maan-
pintaan viistosti. Jos olette nähneet valo-
kuvia tai hidastettuja filmejä juoksevista 
vinttikoirista, olette varmasti huoman-
neet, että ranteet osuvat maahan kannus-
anturoita myöden. Joten se miten koi-
ra seisoo, ei merkitse juuri mitään lau-
kan funktion kannalta. Ravissa sillä on 
merkitystä. Jos koira ravaa eikä kurotte-
le, tassuun saattaa maahan osuessaan tul-
la hieman enemmän tärähtelyä mikäli 
ranteet ovat kovin suorat. Olen nähnyt 
erittäin hyviä juoksijoita, joilla oli suorat 
välikämmenet.

Kantaako saluki päätään 
pystyssä vai enemmän edessä 
metsästäessään elävää riistaa? 
Maastojuoksuissa ne usein 
juoksevat pää pystyssä nähdäkseen 
mihin viehe on menossa.

Jos koira yrittää juosta nopeasti, pää on 
edessä, ei koskaan ylhäällä. Ne eivät ky-
kene läheskään samaan nopeuteen pää 
pystyssä. Kun koirat, etenkin salukit ja 
greyhoundit, juoksevat täysillä, pää ja 
kaula liikkuvat ylös-alas, heilahdellen 
lapojen edellä olevan pisteen ympäril-
lä, etujalkoja tasapainottaen. Kun etu-
jalat nousevat, kaula laskee. Jos katsotte 
juoksevaa gepardia, pää on liikkumatto-
mana paikallaan kuin istuva lintu oksal-
la. Kaula ei liiku ollenkaan. Gepardeilla 
on pieni pää ja lyhyt kaula, mikä säästää 
painoa. Koirilla on pitkä kaula, koska ne 
tappavat suullaan ja niiden on kyettävä 
kurottamaan. Koska ne joutuvat kanta-
maan tätä painoa, ne käyttävät sitä vasta-
painona. Vaikka gepardi tappaa suullaan, 
se pysäyttää saaliin lyömällä sitä tassulla 
eikä tarvitse pitkää kaulaa.

Viittasit coursing-tapahtumaan 
metsästyksenä (”a hunt”). Mistä 
tämä terminologia tulee?
Lyle Gillette aloitti open fiel coursi-
ngin Kaliforniassa 1960-luvun alussa. 

Gillettet olivat borzoikasvattajia ja epäi-
lemättä tietoisia venäläisten borzoi-cour-
singista, jota nimitettiin metsästykseksi. 
Kenties siitä syystä, ettei tuntenut Brit-
teinsaarten perinteistä coursingia, Lyle 
keksi omat sääntönsä ja terminsä, jois-
ta suuri osa oli peräisin hänen kokemuk-
sistaan beaglejen ajokokeista. Vaikka ar-
vosteluperiaatteet ovatkin osittain muut-
tuneet perinteisempään suuntaan, käy-
tössä on edelleen paljon Lylen keksimiä 
termejä.

Minua kiinnostaisi tietää 
vaikuttaako silmien väri ajokykyyn. 
Kerroit salukista, joka pystyi 
näkemään jäniksiä, joita muut eivät 
havainneet – minkä väriset silmät 
sillä oli?

Muistikuvani on hatara, sillä siitä on 
jo 20 vuotta, mutta muistelen, että sil-
lä olisi ollut tummat silmät. Se oli tum-
ma grizzle, ja niiden silmät ovat yleensä 
tummat. Me olemme metsästäneet sekä 
varsin tummasilmäisillä että huomatta-
van vaaleasilmäisillä koirilla, eikä niiden 
näkökyvyssä ole ollut huomattavia eroja.

Mitä voit kertoa puuttuvista 
sarvennaisista?

Joiltakin salukeilta katoaa uloin osa suo-
liluusta, jota me kutsumme sarvennai-
seksi. Tämä tapahtuu, kun koirat ovat 
suunnilleen kolmikuisia. Lantio näyt-
tää kehittyvän normaalisti siihen saak-
ka. Puutos voi olla molemminpuolinen 
tai toispuoleinen. Se voi olla seurausta 
traumasta, vaikkapa kolauksesta kovaa 
pintaa vasten, mutta siihen tuntuu ole-
van perinnöllinen taipumus. Epämuo-
dostuma ei tunnu haittaavan näyttely-
menestystä. Tiedän kaksi muotovaliota, 
joilla oli tämä ongelma. Ehkäpä tuoma-
ri luuli sarvennaisten vain olevan rasvan 
peitossa. Kummallista kyllä, yhdellä no-
peimmista coursing-koirista oli vain yksi 
sarvennainen. Räätälin- ja pakaralihak-
set kiinnittyvät suoliluuhun, joten sitä 
tulee olla riittävästi. Ne tapaukset, jotka 
itse olen nähnyt, eivät koskaan vaikutta-
neet rammoilta. En suosittelisi sellaisten 
käyttämistä jalostukseen, sillä vaikuttaa 
todennäköiseltä, että epämuodostuman 
mukana voi kulkea taipumus muihin, 

vähemmän harmittomiin ongelmiin.

Luuletko, että salukilla, jolla on 
erittäin pystyt lavat tai muita 
rakenteellisia virheitä, on suurempi 
mahdollisuus vammautua 
vanhemmiten?
Meillä on ollut useampia koiria, jot-
ka ovat eläneet noin 15 vuoden ikään ja 
metsästäneet miltei päivittäin koko elä-
mänsä ajan. Usein kovalla alustalla, eikä 
yksikään niistä ole rikkoutunut, lukuun 
ottamatta vanhuusiän lievää kihtiä. Joil-
lakin niistä on ollut pystyt lavat, toisilla 
hyvin viistot sellaiset; lavoilla ei näytä ol-
leen mitään merkitystä. Muistakaa, että 
salukit jalostettiin, kuten edelleen pitäi-
si, laukkaamaan, ei ravaamaan. Pystyt la-
vat haittaavat enemmän ravissa kuin lau-
kassa. Uskon, että liian suurella kool-
la on paljon suurempi merkitys koirien 
lisääntyneestä vammautumisriskistä pu-
huttaessa kuin sillä lievällä tärähtelyllä, 
jota liian pystyt eturaajat ravissa aiheut-
tavat. Suuret, raskaat salukit vammautu-
vat herkemmin kuin pienet ja kevyet.

Etkö ole sanonut, ettei coursing ole 
hyväksi nuorille salukeille?

Suurin syy coursing-salukien vammau-
tumiseen on niiden liiallinen juoksutta-
minen liian nuorena ennen kuin pitkien 
luiden päät ovat luutuneet (noin 14 kk 
iässä). Erityisen vaarallista on juoksuttaa 
niitä kovalla alustalla. Kerta toisensa jäl-
keen olen nähnyt, kuinka vaikeaa erityi-
sen lupaavan nuoren koiran omistajan on 
olla kärsivällinen ja odottaa, kunnes pen-
nun luut ja nivelet todella kestävät kovan 
juoksuttamisen aiheuttaman rasituksen. 
Salukit eivät ole luonnollisen evoluuti-
on kautta kehittyneitä eläimiä, joilla oli-
si asianmukaiset sisäänrakennetut meka-
nismit suojelemassa niitä sellaisilta vam-
moilta. Vuoden iässä niiden lihakset ovat 
liian vahvat luustoon nähden, ja ne ovat 
täysin valmiita loukkaamaan itsensä, jol-
lemme me estä sitä. Etenkin, jos ne ovat 
suuria ja raskaita.

Eikö coursing-salukeilla ole 
suurempi riski vammautua kuin 
näyttely- tai lemmikkisalukilla?
Uskon, että samalla koiralla on yhtäläinen 
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riski rakenteen pettämiseen riippumat-
ta harrastusmuodosta. Coursing-har-
rastajalla koira tekisi lujemmin töitä: se 
juoksisi enemmän ja joutuisi kestämään 
enemmän käyttöä ja kulutusta. Näytte-
lyharrastajan käsissä se taas pidettäisiin 
lihavampana ja verrattain huonommas-
sa lihakunnossa, ja se puolestaan altistaisi 
sen vammautumiselle. Yleisökomment-
ti: ”Olen eläinlääkärin vastaanotollani 
huomannut, että iän karttuessa ne, joi-
den varpaat kääntyvät sisäänpäin, vam-
mautuvat. Niille tulee vaikea kihti ja rap-
peuttava nivelrikko ranneniveleen, mikä 
aiheuttaa paljon ongelmia.”

Olet sanonut, että AKC:n tulisi sallia 
Saudi-Arabiasta ja muista Lähi-
idän maista tuotavien salukien 
rekisteröinti. Salukien pitäisi olla 
puhdasrotuisia. Eikö sellainen 
käytäntö tekisi niistä vähemmän 
puhdasrotuisia? (Nykyään 
on mahdollista rekisteröidä 
alkuperämaista tuotuja salukeja 
AKC:ssä, kun niillä on kolme 
sukupolvea rekisteröitynä esim. 
SPDBS:n rekisteriin vrt. meidän ER-
rekisterimme. Toim. huom.)

Biologille ajatus koirien ”puhdasrotui-
suudesta” on absurdi. Useimmat koira-
rodut ovat yhtä monimuotoisia geneet-
tisesti kuin muut kokonaiset eläinlajit. 
Geneettinen monimuotoisuus on hyväk-
si. Se lisää lajien ja yksilöiden sopeutu-
miskykyä ja elinvoimaa. Ainoat nisäk-
käät, jotka ovat geneettisesti niin sa-
mankaltaisia, että niitä voitaisiin kutsua 
”puhtaiksi”, ovat jotkut laboratoriohiir-
ten ja -rottien lajit – ja ehkä myös gepar-
dit. Uskon, että Lähi-idän salukeilla on 
tarjota arvokkaita ominaisuuksia ja ky-
kyjä koiriemme geenipooliin ja olisi sääli 
estää niiden lisääminen kantaan.

Salukillani on lyhyet varpaat. 
Soveltuuko tämä coursingiin?

Maastojuoksussa lyhyet varpaat ovat 
hyvä asia, koska viehettä ajetaan yleen-
sä nurmikolla ja sellaisella lyhyet var-
paat harvemmin murtuvat tai menevät 
sijoiltaan. Muuten lyhyet varpaat sovel-
tuvat paremmin vaikeaan, kivikkoiseen 

maastoon kuin hiekalle tai sileälle 
alustalle.

Näyttelytuomareille puhdas ravi 
tuntuu olevan hyvin tärkeää. Onko 
salukien laukassa eroja liikkeissä?
Meillä oli saluki, joka oli erittäin nopea, 
miltei päihitti greyhoundit juoksun alus-
sa ja jätti taakseen kaikki suuret coursi-
ng-salukit ensimmäisellä 400–800 met-
rillä. Jos sitä katsoi takaa sen juostessa, 
se näytti jonkinlaiselta talouskoneelta. 
Kaikki heilui joka suuntaan. Muut koirat 
näyttivät tehokkaammilta, niiden raajat 
liikkuivat melko suoraan eteen ja taakse. 
800–1200 metrin jälkeen ne ohittivat ta-
louskonekoiran. Yksi teoreettinen selitys 
on, että sen liike oli tehotonta.

Suositteletko silmien CERF-
tutkimusta? On se mielestäsi 
tarpeellista rodussa?
Siinä testataan vikojen varalta. Se paljas-
taa fyysisen degeneraation. Koira, joka 
läpäisee testin, ei välttämättä näe hyvin. 
Jokin funktioon perustuva testi olisi pa-
rempi, vaikka niin, että saluki joutuisi 
lukemaan taululta (naurua). En käyttäi-
si jalostukseen koiraa, joka ei ole läpäis-
syt CERF:iä, mutta sen läpäiseminen ei 
merkitse sitä, että sillä olisi erityisen hyvä 
näkö.

Salukillani on kilpirauhasen 
vajaatoiminta. Miten tämä 
vaikuttaisi sen coursing-uraan?
Kilpirauhasen vajaatoiminta on melko 
tavallista salukeilla. Sitä esiintyy monissa 
eri linjoissa. On mahdollista, että tämä 
on funktionaalinen sovellus, joka jalos-
tettiin koiriin, jotta ne eivät ylikuume-
nisi. Yksi kilpirauhashormonin tehtä-
vä on vapauttaa happiaineenvaihdun-
taa lämmönsäätelyä varten. Kilpirauha-
sen vajaatoiminnasta kärsivillä ihmisillä 
on vaikeuksia pysyä lämpimänä, mut-
ta liikkuessaan he ylikuumenevat hi-
taammin. Jos koiralla on kilpirauhasen 
vajaatoimintaa, se voi johtua siitä, että 
se on jalostettu toimimaan hyvin kuu-
massa ilmastossa. Monet salukit, joil-
la se on todettu, ovat pärjänneet hyvin 
coursing-kentillä.

Minkätyyppisistä lihaksista pidät?
Litteistä ennemmin kuin pyöreistä. Kä-
sittääkseni litteälihaksiset koirat ovat pa-
rempia pitkillä matkoilla ja pyöreämpi-
lihaksiset parempia sprinttereitä. Lit-
teät lihakset näyttävät pienemmiltä, jol-
loin kannettavaa painoa on vähemmän. 
Nämä eivät ole suuri asia, molemmat 
tyypit tuntuvat toimivan hyvin. Jos tyyp-
pi on teille tärkeä, mielestäni painonnos-
tajan lihakset ovat sopimattomia salu-
keille. Salukien lihasten tulee olla hy-
vin kehittyneet. Muuten koira vaikuttaa 
liian lihavalta tai huonokuntoiselta.

Eivätkö greyhoundtyyppiset 
lihakset mielestäsi ole kuntoutuksen 
tulosta?
Eivät, sillä meillä on ollut pentuesisaruk-
sia, jotka ovat kuntoutettu täsmälleen sa-
malla tavoin ja silti toisella on voinut olla 
litteät lihakset ja toisella taas pyöreät.

Mitä pidät pitkänä matkana? Kuinka 
pitkälle odotat salukin pystyvän juokse-
maan hyvin, tehokkaasti ja nopeasti?

Se riippuu riistasta. Kun ajetaan jä-
nistä, ainakin pari kilometriä. Olemme 
odottaneet kasvattiemme pystyvän aina-
kin kolmeen kilometriin, koska pidäm-
me sitä tärkeänä osana salukin tyyppiä, 
joka erottaa sen muista vinttikoirista. Jos 
olisin testaamassa, ovatko ne hyviä salu-
keja, testaisin niitä sillä matkalla. Se on 
vaikeaa. Jos sitä yrittää maastovieheel-
lä, useimmat väsyvät ja lopettavat täysil-
lä juoksemisen ennen kuin matka tulee 
täyteen. Meidän metodimme oli mitata 
matka hiekkatiellä ja vetää ketunhäntää 
perässä. Laura lähetti koirat, kun ajoin 
ohi 56 kilometrin tuntivauhtia ja vedim-
me häntää kolme kilometriä. •
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 Saluki ei suinkaan ole ollut mi-
kään yleinen rotu Euroopan 
kenneltoiminnassa. Monissa 
maissa niitä ei ole pitkiin aikoi-
hin nähty yhtään yksilöä. Suomi 

kuuluu niihin kennelmaihin, joissa salu-
kit tulivat esille pian toisen maailman-
sodan jälkeen. Rodun kaikkein innok-
kaimman harrastajan, rouva Dagmar 
Grahnin suuren rakkauden kohteena 
ollen tämä rotu tuli meillä varsin tunne-
tuksi, sillä tämä liittomme innokas ja us-
kollinen jäsen kiersi varsin heikosta ter-
veydestään huolimatta ahkerasti kauka-
nakin olevissa koiranäyttelyissä tehden 
siten salukinsa tunnetuksi kaikkialla. 
Ja olihan hänen kaunis Zulamithinsa 
Suomen ensimmäinen kansainvälinen 
vinttikoiramuotovalio. 

Pääasiassa hänen koiriensa perua ja 
erittäin läheisen sukusiitoksen tulok-
sena –  joka pohjautuu kokonaan eng-
lantilaiseen Mazuri-kantaan– on tämän-
hetkinen rodun hyvä kanta Suomessa. 
Ja miten ylpeitä voimmekaan olla siitä, 
että nyt jälleen on tässä rodussa saatu ai-
kaan kansainvälinen muotovalio, rouva 
Forssellin Electra, joka on Zulamithin 
pojan ja tyttären – siis sisarusyhdistel-
män – jälkeläinen. Kun muistamme, mi-

ten suuressa ja kovassa, todella kansain-
välisessä kilpailussa sen ratkaiseva neljäs 
CACIB saatiin syksyllä Hollannissa, vie-
läpä sellaisen maailmankuulun ja ”pe-
lätyn” tuomarin kuin Han Jungelinin 
kehässä, niin ymmärrämme, että salu-
keistamme voimme ylpeillä. Kaiken li-
säksi Electran edellinenkin CACIB oli 
tosi kansainvälisen kilpailun voitto, saa-
vutettiinhan se Zürichin kansainvälisessä 
näyttelyssä vuotta aikaisemmin ja arvos-
telun suoritti silloin professori Seiferle, 
koiratiedemies, joka kuuluu mm. FCI:n 
rotumääritelmäkomiteaan ja on vint-
tikoirarotujen johtavia asiantuntijoita 
maailmassa.

Juuri professori Seiferlen määritelmää 
käyttääkseni ”saluki on solakoin ja siroin 
kaikista vinttikoirista.” Ei ole kaameam-
paa näkyä kuin liian lihavaksi syötetty 
saluki. Kun tiedän, miten hyväkuntoisen 
greyhoundin kuljettaja saattaa kadulla 
joutua jonkun ”eläinsuojelijaintoilijan” 
pysähdyttämäksi ja haukuttavaksi muka 
koiransa nälällä kiusaamisen vuoksi, niin 
saatan vain arvata, millaisia haukkuma-
tulvia vielä solakamman salukin talutta-
jat saanevatkaan niellä ”eläinrakkaiden” 
höpsöttelijäin sinkoamina. Mutta älkää 
silti rääkätkö salukianne ylilihavuudella. 
Se vasta olisi eläinrääkkäystä. Omasta 
puolestani olen aina tällaisen jutun tul-
lessa esille selittänyt, että oman vintti-
koirani ”laihuuden” aiheuttajana on se, 
että vinttikoirat eroavat kaikista muista 
koirista siinä, että kun vinttikoira saa lii-
kaa ruokaa kerääntyy kaikki rasva sen 
tavallistsa laajempiin luuonteloihin ja 
vasta sitten kun nämäkin ovat täynnä, 

alkaa rasva kertyä nahan alle. Näin ol-
len liikaakin syötetty vinttikoira näyt-
tää laihalta. Tämä kvasitieteellinen seli-
tys tukkii useimmiten haukkujien suut. 
Turvautukaa siihen.

Jos suunnittelemamme 15-vuotisjuh-
lajulkaisu saadaan tarpeeksi laajaksi, tu-
lee siinä salukinkin peru esille. 

Todettakoon tässä vain, että saluki on 
kaikista vinttikoirista vanhinta tyyppiä, 
sitä, joka noin 5000 vuotta sitten oli 
jo valmiiksi jalostettu vinttikoirien läh-
töalueella Egyptin ja Irakin välimailla. 
Todellisuudessahan saluki on eräänlai-
nen tyyppien yhdistelmä. Se saluki, jonka 
me tänä päivänä näemme tuon nimisenä 
näyttelykehissämme, saattaa vaihdella 
tyypiltään melkoisesti. Onneksi meillä 
Suomessa on erittäin yhtenäinen tyyppi 
ja toivon vain hartaasti, ettei kukaan läh-
tisi tuottamaan ulkomailta koirakauppi-
aiden erehdyttämänä meikäläisestä tyy-
pistä poikkeavia koiria. Emme niitä tar-
vitse. Englannissa varsinkin salukityypit 
vaihtelevat suuresti ja siellä on runsaasti 
myös lyhytkarvaista salukia, joka kuiten-
kin arvostellaan samassa kehässä yhdessä 
pitkäkarvaisten kanssa.

Tämä tyyppien kirjavuus johtuu 
Englannin kennelklubin noin 30 vuotta 
sitten kiinnittämästä rotumääritelmästä, 
jolloin se diktatorisesti pani saman salu-
kinimen alle kaikki ne Lähi-idän tä-
mäntyyppiset koirat, joiden edustajia 
Englantiin oli tuotu. Niinpä Manner-
Euroopassa varsin läheisesti lyhytkar-
vaista salukia muistuttava Pohjois-
Afrikan sloughi arvostellaan eri rotuna, 
mutta Englannissa sekin on saluki. Mm. 

Saluki, vinttikoirista jaloin
julkaistu alun perin Vinttikoira-lehdessä nro 70 vuonna 1965. poimittu saluki-lehdestä 3/1994

teksti lauri vuolasvirta toimittanut timo virtanen
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”Suomi kuuluu niihin 
kennelmaihin, joissa salukit 

tulivat esille pian toisen 
maailmansodan jälkeen.”
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Palestiinassa tunnetaan lyhytkarvainen 
vinttikoira, josta on vaikea sanoa, pitäi-
sikö sitä nimittää sloughiksi tai joksi-
kin muuksi. Nejdi-saluki on lyhytkarvai-
nen, samoin on lyhytkarvaisen salukin 
läheistä tyyppiä rampurinvinttikoira, sa-
moin Länsi-Afrikassa tunnettu moushie- 
vinttikoira, jonka yksilöistä ei ole mil-
loinkaan saatu tuotettua yhtään nart-
tua, vain uroksia, ja nekin on kaikki en-
nen lähtöään omistajien toimesta kuo-
hittu, koska tämä heimo ei hyväksy sitä, 
että heidän vinttikoiransa sekaantuisivat 
muihin rotuihin. Vuosisatojen vaihteessa 
sukupuuttoon kuollut kirgiisinvintti-
koira kuului myös tähän tyyppiryhmään.

Niin – kaikki nämä ja eräät muutkin 
harvinaiset vinttikoirat on Englannissa 
pantu saluki-nimikkeen alle. On to-
dettava, että suurta virhettä tässä ei ole 
tehty. Tuon laajan Lähi-idän ja Pohjois-
Afrikan vinttikoira-alueen koirat ovat 
todella ilmiömäisen samantyyppisiä. 
Mutta, tämä tyyppi on ajanjaksona en-
nen ajanlaskumme alkua levinnyt poh-
joisemmaksikin ja ainakin islamin laa-
jenemisryntäyksen aikana Muhamedin 
kuoleman jälkeen seurasi tämä muha-
mettilaisten pyhä koira näitä kansoja ja 
niinpä sama salukityyppi tunnetaan ny-
kyisin myös Venäjän eri alueiden ete-
läosissa vuoristovinttikoiran, krimin-
vinttikoiran, tazyn yms. hyvin läheis-
ten tyyppien muodossa ja tulihan tästä 
tyypistä nykyisen venäjänvinttikoiran – 
erään vinttikoirista nuorimman – kanta-
isä. Omasta puolestani haluaisin nimit-
tää koko tätä tyyppijoukkoa, johon si-
sältyisi Irakin–Egyptin–Pohjois-Afrikan 
salukityypistö sekä tazy-tyypistö Venäjän 
eteläisten rajavuoristojen kummallakin 
puolella, juuri tazy-tyypiksi. Tämä tazy 
käsittää silloin toistakymmentä erillisenä 
tunnettua ja jalostettua eräissä tapauk-

sissa myös sukupuuttoon kuollutta ro-
tua, tyypin muunnosta. Huomautan ni-
menomaan siitä, että jos jätämme huo-
mioonottamatta pienen, vain yhdestä 
perintötekijästä riippuvan karvanpituu-
seron, on kaikkien näiden rotujen tosi-
asiallinen eroavaisuus paljon pienempi 
kuin esim. Venäjän nykyisten laikarotu-
jen keskinäiset eroavaisuudet.

Ristiretkeltä palatessaan Rikhard 
Leijonamieli toi tullessaan Pyhältä 
maalta Englantiin vinttikoiria, jotka 
vanhojen kuvien mukaan ovat täsmäl-
leen tätä tazy- eli salukityyppiä.

Saluki merkitsee idässä vain juoksi-
jakoiraa, ja kuten sanottu, tämän ro-
tunimen on eräälle tyyppiryhmälle 
Englannin kenneltyön johto kylmästi 
määrännyt. Salukien perussa, rodun ko-
konaisuutta ajatellen, on siis suhteellisen 
paljon erilaisia lähtöaineksia, mutta ko-
konaisuudessaan niiden keskinäiset erot 
ovat sittenkin pieniä.

Värityshän ei milloinkaan ole vintti-
koirissa merkinnyt mitään, eikä saa mer-
kitä. Kun värityserot jätetään huomioi-
matta samoin kuin karvanpituuserot, sil-
loin on itse asiassa eroavaisuuksia vain 
koossa ja erittäin pienissä detaljeissa. 
Se, että tuhansien vuosien kehitysjak-
sosta huolimatta tämän päivän saluki on 
täysin samanlainen kuin ennen ajanlas-

kumme alkua muumioidut faaraoiden 
vastaavat vinttikoirat, on pääosaltaan is-
laminuskon ansiota: vain vinttikoira on 
pyhä, se on taivaan lahja heille ja he pi-
tävät syntinä vinttikoiriensa sekaantu-
mista muihin rotuihin, eikä useimpien 
nomaadiheimojen autiomaaleireihin 
muilla koirilla ole kulkuyhteyksiäkään. 
Voimme näinollen olla tyytyväisiä tähän 
saluki-yleisnimeen. Sen varjossa tänä 
päivänä tapahtuva vaihtelu ei ole niin-
kään suuri kuin vaihtelu esim. nykyajan 
mäyräkoirissa.

Pääasia rodussa on sen sirous, solak-
kuus, itämainen olemus ja ilme sekä 
siro liikunta. Kun nämä vastsaavat ro-
dun vaatimuksia, silloin on kaikki muu 
pientä deltaljia.

Olisi tietysti erittäin mielenkiintoista 
saada joskus käsin tunnustella tämän ta-
zy-yleistyypin kaukaisempia edustajia, 
nimenomaan Venäjän kaakkoisosissa 
asustelevaa tazya. Keinotekoiset raja-ai-
dat estävät kuitenkin tässä, kuten niin 
monella muullakin alalla, harrastelijain 
pyrkimyksiä. On vain luotettava kirjalli-
suuteen ja kuviin. •

”Huomautan nimenomaan siitä, että jos jätämme 
huomioonottamatta pienen, vain yhdestä perintötekijästä 
riippuvan karvanpituuseron, on kaikkien näiden rotujen 

tosiasiallinen eroavaisuus paljon pienempi kuin esim. Venäjän 
nykyisten laikarotujen keskinäiset eroavaisuudet.”

ARKISTON HELMIÄ

”Salukien perussa, rodun kokonaisuutta 
ajatellen, on siis suhteellisen paljon erilaisia 

lähtöaineksia, mutta kokonaisuudessaan 
niiden keskinäiset erot ovat sittenkin pieniä.”
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 P aljon on ollut puhetta kuono-
kopista, joissa olisi toivomi-
sen varaa sopivuudessa. Koirien 
päät ovat kovin yksilöllisiä, ja se 
koppa millä aikaisemmat borzoi-

si ovat kisanneet ei välttämättä sovikaan 
sellaisenaan nykyisellesi. Uuden kopan 
ostaessasi voit olla varma, että jokainen 
”lanka” joka pitää kuonokopan pääs-
sä, on aivan liian pitkä. On tarkoituskin 
olla. On nimittäin tarkoitus, että jokai-

Australialaismallisen kuonokopan sovitus

teksti essi vuohu kuvat essi vuohu, terhi paavilainen, teija toivola ja pekka elkelä
julkaistu alun perin borzoi-lehdessä 2/2014

Helpoiten saatavilla oleva kuonokoppamalli on ns. australialainen eli ”aussikoppa”. 
Koppaa sovittaessa tulee valita niin syvä koppa, että juostessa saluki saa suunsa auki. 
Pakasta otettuna se on siltikin harvoin heti sopiva, mutta näiden ohjeiden mukaan voit 
muokata muutoin oikean kokoisen kopan istuvammaksi.

Koppaa ostaessa kannattaa 
sovittaa sitä suoraan tai 
ainakin mitata pään pituus 
ja ostaa koppa sen mukaan. 
Tässä alimmaisessa kuvassa 
itse koppa on sopivan kokoi-
nen, mutta seuraavaksi sen 
langat tulee säätää niin, että 
koppa istuu päähän.

nen lyhentää ne juuri sille omalle koiral-
leen sopiviksi.

Pitemmittä puheitta, tämän kuvitetun 
sovitusoppaan on tarkoitus olla apuna 
hahmottamaan miten se ”aussikoppa” 
oikein sovitetaan päähän. Testivaiheet:

1. Koppa ei koske kirsuun koiran 
liikuttaessa päätä normaalisti, esim. 
hihnassa kävellessä.

Ensimmäisessä kuvassa liian pieni kuo-
nokoppa. Tällaiset eivät ole ongelma ki-
soissa, joten tästä aiheesta ei sen enempää. 
Kaksi muuta joissa on nuoli osoittamas-
sa liikkumatilaa kirsun luona, ovat sopi-
via. Viimeisessä kuvassa on koppa, jonka 
aihio on kyseiselle koiralle sopiva, mutta 
langat alkuperäiset ja lyhentämättömät. 
Tällaisenaan koppa on aivan liian suuri.

”Sopivakin kuonokoppa 
voi ja saa osua kirsuun. ”
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2. Ota kiinni kuonolangasta ja yritä vetää 
se kirsun yli pois, ei saisi tulla siitä yli, vaikka 
kirsua taivuttaa/litistää.

Ensimmäisessä kuvassa kuonolanka on liian pitkä, 
ja tulee vetämällä kirsuun saakka ja solahtaa siitä yli. 
Myös niskalanka saattaa olla tällaisissa tapauksissa 
liian pitkä. Toisessa kuvassa kuvassa koppa on sopiva, 
eikä kuonolanka yllä kiskomallakaan kirsuun saakka.

3. Työnnä koppaa taakse alas, 
tuleeko yläleuka ulos kopasta? Jos 
tulee, on kuonolanka luultavasti 
liian pitkä.
Sopivakin kuonokoppa voi ja saa osua 
kirsuun. Ensimmäisessä kuvassa on sama 
koppa kuin kohdan 1 toisessa kuvassa ja 
kohdan 2 toisessa kuvassa. Koiran men-
nessä pahasti nurin kirsuun voi tulla vau-

saattaa tällaisen kopan yläreuna iskey-
tyä suoraan hampaisiin ja ikeneen, kun 
kirsu ei pysäytä sitä. Viimeisestä kuvas-
ta näemme missä kohtaa kopan yläreu-
na on tässä hampaisiin nähden. Tällaiset 
kopat ovat kilpailuissa suurin ongelma, 
näitä näkee valitettavan paljon. Tämä on 
oikeasti vaarallinen.

rioita olipa koppa millainen tahansa. Se 
toimii tässäkin eräänlaisena ”turvatyyny-
nä”. Toisen kuvan koppa on näennäises-
ti sopivan näköinen, mutta testivaiheista 
selviää totuus.

Seuraavan sivun kuvat: Vetämällä 
koppaa taakse ja alaspäin näemme miten 
koko kirsu ja suurin osa yläleukaa tulee 
ulos kopasta. Kaatumistilanteessa tai 
kun koira tekee tappoiskun vieheelle, 
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4. Nosta koppa kurkkua ja alaleuan takaosaa 
vasten ja vedä eteen, ei saisi tulla korvien yli.

Ensimmäisessä kuvassa koppa ei nouse takaosastaan 
niin ylös että se voisi lähteä päästä itsekseen. Toisessa 
kuvassa on sekä niskalanka että leukalanka liian pitkät, 
ja koppa sujahtaa kevyesti päästä pois vain alaosaa lii-
kuttamalla. (Lisäksi kuonolankakin on liian pitkä.)

Jos nuo kaikki testit läpäisee, on koppa sopiva. 

Edelliseltä sivulta: Vetämällä koppaa taakse ja alaspäin näemme 
miten koko kirsu ja suurin osa yläleukaa tulee ulos kopasta. Tällai-
nen koppa on käytössä vaarallinen.

Vasemmalla oleva koppa on kuvan koiralle riittävän syvä. Koira 
pystyy läähättämään vapaasti eikä koppa häiritse sitä.

”Ongelmaksi muodostuu 
helposti kuitenkin se, 

että valmiskopat ovat 
syvyydeltään puutteellisia 

ja kuonolangan 
lyhentäminen - -  pienentää 

entisestään syvyyttä ja 
alaleuan liikkumavaraa”
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Muuta huomioitavaa.

Monissa valmiskopissa kuonolanka si-
jaitsee liian lähellä kopan kärkeä, minkä 
takia se on lyhennettävä aika radikaalis-
ti, jottei se tule kirsusta yli. Borzoilla on 
pitkä kuono ja kolmannes siitä on erit-
täin taipuisaa rustoa. Kuvassa sormet 
ovat kuonoluun kärjessä. Kuonolanka 
pitäisi olla selvästi tätä kohtaa ylem-
pänä, sillä tästä kohtaa alkaa kuonon 
taipuminen. 

Ongelmaksi muodostuu helposti kui-
tenkin se, että valmiskopat ovat syvyy-
deltään puutteellisia ja kuonolangan ly-
hentäminen vaadittuun mittaan nostaa 
koko koppaa ylemmäs ja luonnollisesti 
pienentää entisestään syvyyttä ja alaleu-
an liikkumavaraa.

Koppa on riittävän syvä, kun koira voi 
rennosti läähättää sen kanssa ilman että 
koppa häiritsee koiraa. Leukojen tuli-
si pystyä erkanemaan borzoin kokoisella 
koiralla noin 5–7 cm kulmahampaiden 
kärkien kohdalla. Enempi parempi.

Riittävä syvyys kopasta kuvassa edelli-
sen sivun alimmaisena.

Kun lyhennät lankojen pituuksia koi-
rallesi sopivaksi, muista taittaa kaikki 
lankojen päät muovisuojuksen sisään, 
jotta ne eivät kaatumistilanteessa vahin-
goita ihoa. Leikatut jäykät metallilangat 
ovat todella terävät. Kuvassa oikealla on 
viimeistelemätön koppa, jossa kuono-
langan terävät päät sojottavat eri suun-
tiin. Tällaisella kopalla ei ole asiaa ki-
saamaan. (Lisäksi koppa on liian lyhyt 
kuvan koiralle.)

Muista että kisahenkilökunta on 
sinua varten! Mene ajoissa ennen omaa 
lähtövuoroasi kysymään henkilökunnal-
ta neuvoa jos olet epävarma kopan sopi-
vuudesta! Myös treeneissä niin maastossa 
kuin radoillakin on lähes aina henkilö-
kuntaa joka voi neuvoa sinua.

Iloisia ja turvallisia kisahetkiä toivo-
tellen! •

Kuonolangan oikea 
sijoituspaikka on kuonon 
rusto-osan yläpuolella. 
Kohdan voi tunnistaa 
kuonossa olevasta pienestä 
kuopasta, ja langan tulee 
levätä tämän kuopan ja 
silmien välissä olevalla 
alueella.

”Koppa on riittävän syvä, kun 
koira voi rennosti läähättää sen 

kanssa ilman että koppa häiritsee 
koiraa.”
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Tuula Rahkonen
TEKSTI TUULA RAHKONEN KUVA SARAH ROTH

Kuka olet ja ketä laumaasi kuuluu?
Olen Tuula Rahkonen ja nykyiseen laumaani kuuluvat miehe-
ni Ari sekä 5 salukia yo. kuvan mukaisesssa järjestyksessä eli 
Weikko (Dabka’s Maddizon 5v.), Hannibal (Shamal ilman 
kennelnimeä eli oma kasvattimme 3v.), Sofia (Aziz Ishtar 7v.), 
Sylvia (Sunfire Farhaneh Al-Nil 8v.) ja Iceman (Desierto 
Belleza Hyperborea Glaciar 3v.). Siellä Sateenkaarisillan 
paremmalla puolella kirmaavat lisäksi Alexi (El Hamrah 
Zain Zarbuun), Pyry (Tazillah Nabi Barraq) ja Leevi 
(Tazillah Laylim Lamarr).

Miten päädyit salukiin?

Pikkutyttönä koirakirjoista... pysähdyin aina salukin kohdalle. 
Ihme juttu, kun en koskaan ollut salukista kuullutkaan saati 
nähnyt sellaista. Eivät hankkineet vanhempani minulle salukia, 
ei. Vasta 1991 sain ihanan cream-pojan Alexin. Valitettavasti 
yhteinen taipaleemme ei kestänyt pitkään ja Alexi vaihtoi lää-
kärin “määräyksestä” kotia pienen lapseni allergioiden takia. 

Vuosikymmen myöhemmin meille tuli kuitenkin Hugo-kissa 
(nyt 15 v.) ja vuonna 2004 vihdoin elämäni saluki, viisas ja lem-
peä Pyry. Alexin lähtö kodinvaihtajaksi särki pahasti sydäme-
ni, mutta 2006 sain puolestani tilaisuuden tarjota uuden ko-
din 1,5-vuotiaalle Leeville. Ja siitä se sitten lähti... pikkuhiljaa 
alkoi lauma kasvaa. Parhaimmillaan sohvilla loikoili 5 aikuista 
ja huoneesta toiseen vipelsi 1 kolmekuinen sekä 10 pikkuista 
pentua. Melko vauhdikasta, mutta niin ihanaa! 

Mitä harrastat salukiesi kanssa?

Nykyisten salukieni kanssa on käyty harvakseltaan näytte-
lyissä ja maastokisoissa - iloksemme muutama sertikin saatu. 
Enimmän aikaa ovat perheenjäseniä, joiden kanssa ulkoillaan, 
rötkötetään sohvalla ja nukutaan kylki kylkeä vasten. Joskus 
harmittelen, että noita ei ole näytelty enempää. Sisarukset ovat 
pärjänneet loistavasti. Mutta niin kuin Ari sanoo: “Voihan ne 
olla kauniita ihan vaan kotonakin”.

MEIDÄN REMMI
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Mikä salukissa ihastuttaa/vihastuttaa?
Ihastuttaa kauneus, ylväys, lempeys, liikkeen keveys ja vaivat-
tomuus, värien kirjo. Ihailen myös sitä, kuinka tuo määrätie-
toinen huippunopea saalistaja käpertyy kotona kainaloon niin 
pienenpieneksi keräksi.

Niin kauniilta kuin se kuulostaakin, yhteislaulu öiseen ai-
kaan kyllä vihastuttaa. Myös parin tyypin aidalla rähjääminen 
ärsyttää. Loppua laumasta taas ei voisi vähemmän kiinnostaa. 

Millainen on ihannesalukisi?

Salukin tulee olla rakenteeltaan tasapainoinen, rotutyypillinen, 
terve ja hyväluonteinen. IHANNEsalukini liikkuu keveästi ja 
myös joustavasti (tasapainoiset kulmaukset, leveä reisi ja tai-
puisat ranteet). Sillä on kaunis, tunteisiin vetoava ilme (“anna 
vielä yksi herkku tai kuolen nälkään”), hyvä alaleuka, vahva 
kaula ja ylväs olemus. Hapsullisella salukilla arvostan myös 
runsaita korva- ja häntähapsuja. Silti sileä b/s tai b/t olisi kyllä 
vielä se toteutumaton haave.

Luonteessa saa olla tietyn verran täpäkkyyttä/itsepäisyyt-
täkin, kunhan arkinen elämä on sujuvaa. Omissani arvostan 
avointa, ystävällistä luonnetta ja uskomatonta kekseliäisyyt-
tä, huumorintajua sekä kommunikointikykyä/oppivaisuutta. 
Ihailen sitä, ettei näitä voi pakottaa mihinkään, vain pyytää 
tai suostutella. Tämä antaa niitä onnistumisen elämyksiä joka 
päivä. 

Mikä on kohokohta salukiurallasi?

Toki näin harvoin kun käymme näyttelyissä ym., niin kaikki 
sertit ovat olleet juhlan paikka. Silti ehdottomasti suurin ko-
hokohta salukielmässämme on ollut se, kun Sylvian ja Leevin 
salaisen rakkauden tuloksena meistä tuli 10 pennun kasvatta-
jia. Hei vaan kaikki ihanat tytöt Shamsia, Soraya, Shabihah, 
Shasmeen ja Safiyah sekä pojat Shamal, Shakil, Shakeel, 
Shadin ja Samir! 

Olihan se aluksi hirveä järkytys, kun huomasimme Sylvian 
lihoneen lyhyessä ajassa ja veimme sen ultraan/röntgeniin: 8 
pentua syntyy parin viikon sisällä. Syntyikin 11, joista Suru 
menehtyi alle vuorokauden ikäisenä.  Ja meille oli juuri hankit-
tu salukipoika Iceman! No kiireesti ottamaan yhteyttä kokenei-
siin salukikasvattajiin ja apuva! Kiitos teille Hilkka (Kirman) ja 
Pirjo (El Hamrah), Satu (Tazillah), kun annoitte neuvojanne ja 

tarjositte apuanne. Kiitos Tiina-Ira (Desierto Belleza), kun kä-
vit katsomassa pentuja ja autoit kotien löytämisessä sekä Stina 
(Aziz), kun olit puhelimen päässä koko synnytyksen ajan ja 
annoit ruokintaohjeita. Todella hienoa kasvattajien yhteispeliä, 
että saatiin nämäkin yllätyspienokaiset alkutaipaleelle. Kiitos 
kaikille, jotka myötäelitte suurta iloamme.

Pennut täyttivät helmikuun alussa 3 vuotta ja elävät uusissa 
kodeissaan onnellisina ja rakastettuina. Facebookissa Sylvia’s 
surprise –ryhmässä  ihanat omistajat jakavat elämäänsä pentu-
jen kanssa melkein päivittäin. 

Tulevaisuutesi salukien parissa?
Varmaan jatketaan enimmäkseen sohvaperunointia, karvakor-
vien rapsuttelua ja vieressänukuttamista, mutta toki myös joi-
takin näyttely- ja maastokisasuunnitelmia on mielessä tällekin 
kesälle.

Nyt tuntuu, että tämä meidän lauma on tässä. Vihdoinkin. 
Luojan kiitos, sitä järkyttävää pentukuumetta ei ole tullut enää 
muutamaan vuoteen. 

Joskus minulta on kyselty ja kyseenalaistettukin, että miksi 
pitää olla noin monta salukia, vaikka emme ole kasvattajia. No 
tuskin näitä olisikaan tätä määrää, jos eläisimme toisenlaisissa 
olosuhteissa. Meillä on etätöiden mahdollistava läsnäolo lähes 
24/7, ulkoaitaukset, hienot maastot ja hiekkakuopat muuta-
man minuutin päässä. Mahdollisuus tarjota parasta ravintoa ja 
lääkäri- ym. hoitopalveluja. Meille tämä on elämäntapavalinta 

– haluamme elää ison lauman keskellä. 

Terveisesi salukiväelle?
Ollaan yhtä joukkoa ja kannustetaan toisiamme oli sitten ky-
seessä näyttely/kisamenestys tai rotumme terveyden ja moni-
muotoisuuden vaalimien. 

Siitä myös muistuttaisin - niin pahaenteiselle kuin se voi 
kuulostaakin - että tehkää suunnitelma, miten salukienne tu-
levaisuus hoidetaan, jos teille itsellenne sattuu jotain, ettekä 
itse enää ole kykeneviä päätöksiä tekemään. Itse kiitän Sirpaa, 
Satua ja Iraa, jotka ovat meidän laumamme uskotuiksi henki-
löiksi lupautuneet.

Aurinkoisia kevätpäiviä ja leppoisaa kesää rakkaiden salu-
kienne parissa! •
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 Iltakävelyllämme heinäkuun 28. päivä-
nä 2015 2-vuotias salukini Luath ajoi 
jäniksen kuormalavakasan alle ja as-
tui samalla yhdelle lavoista, josta tör-
rötti useita erittäin ruosteisia nauloja. 

Yksi nauloista painui tassun sisään aivan 
päkiän vierestä, jättäen jälkeensä 5 mm 
reiän. Se ei vuotanut verta, joten kotiin 
tultuamme puhdistin tassun ja huuh-
telin reiän suolaliuoksella. Tassu turpo-
si lyhyessä ajassa, joten annoin Luathil-
le tulehduskipulääkkeen ja annoin pojan 
huilata.

Aikaisin seuraavana aamuna Luath 
tuli luokseni tassu valtavana turvotuk-
sesta, joten soitin eläinlääkärille ja me-
nimme heti vastaanotolle. Eläinlääkä-
ri totesi toimineeni siihen saakka oikein 
ja teki samoin eli ruiskutti suolaliuosta 
reikään varmistuakseen siitä, ettei siel-
lä ollut vierasesinettä ja määräsi jatka-
man Metacamilla ja antibiootilla. Tassu 
oli yhä suurempi ja varpaiden väliin oli 
muodostumassa rakkoja. Lääkäri kehotti 
meitä palaamaan että mikäli turvotus le-
viäisi ylemmäs.

Kotiin saavuttuamme Luath ei halun-
nut tulla autosta, vaan vain nukkua, jo-
ten annoin sen jatka uniaan, mutta parin 
tunnin sisällä turvotus alkoi levitä no-
peasti ylös jalkaa pitkin ja poika oli fleg-
maattinen ja sairaan näköinen, joten soi-
tin eläinlääkärille ja sanoin tulevamme 
heti takaisin.

Luath vietti yön klinikalla tiputukses-
sa heidän taistellessa tulehdusta ja sen le-
viämistä vastaan. Hain sen kotiin seu-
raavana aamuna. Yön aikana Luath oli 
kiskonut kanyylin ulos ja pureksinut sen, 

joten sille laitettiin uusi tippa aamul-
la. Eläinlääkärit olisivat pitäneet Lua-
thin klinikalla, mutta se oli rauhaton, jo-
ten he arvelivat sen olevan tyytyväisempi 
omassa kodissaan. Se nukkuikin koko 
kotimatkan. Nyt koko raaja oli turvok-
sissa, mutta poika ei ollut yhtä kipeän 
oloinen. Tassu näytti kuitenkin hieman 
pahemmalta, sillä iho oli paikoin ratken-
nut, rakoilla ja haavaumilla. Näin että 
tassun päällä oleva iho oli muuttumassa 
kuumaksi ja valkoiseksi, joten tästä huo-
lestuneena kiedoin tassun kylmään fla-
nelliin toivoen, että siitä olisi apua.

31. heinäkuuta
Tänä aamuna meillä oli purkauma! Yö 
meni hyvin, Luath nukkui vieressäni 
sukka tassussa nuolemisen estämisek-
si. Raajan turvotus oli hieman laskenut, 
mutta sukka oli hieman märkä, joten 
puhdistin tassun pyyhkeellä ja pumpu-
lilla ja huomasin samalla, että suoraan 
pistokohdan yläpuolelle osuva alue oli 
hyvin pehmeä ja kalvakka. Puristin siitä 
hellästi ja ulos purskahti runsaasti veris-
tä ja paksua märkäistä eritettä. Turvotus-
ta oli nyt puolitoista tuumaa vähemmän 
– tassu oli yhä turvonnut, mutta suun-
ta oli oikea. Olin mielissäni tästä kään-
teestä, sillä oli parempi että tulehduseri-
te tuli ulos. 

Tassu täyttyi ja tyhjentyi märkäisestä 
eritteestä useamman kerran, enkä voinut 
muuta kuin pitää sen puhtaana. Turvo-
tus laski hiljalleen mutta iho näytti yhä 
pahemmalta, se on selvästi kuoliossa ja 
näin miten se erkaantui terveestä kudok-
sesta. Pelkäsin, ettei ihoa lopulta olisi tar-

Naula tassussa ja kuinka sitten kävi
teksti ja kuvat liana phillips käännös micaela lehtonen

Onnellisesti päättyvä tarina salukin iloista 
iltalenkkiä seuranneesta piinallisesta elokuusta.

Luathin tassuun 28.7. uponnut ruosteinen 
naula oli ylläolevasta kuormalavasta. 
Tassu turposi nopeasti.
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peeksi peittämään tassua. Varpaatkin oli-
vat hyvin turvonneet ja kalpeat. Sidoin 
tassun runsailla pehmikkeillä, jotka imi-
vät itseensä nestettä ja märkää yön aika-
na ja perusteellisen puhdistuksen jälkeen 
päätin tuttuni ehdotuksesta kokeilla ma-
nuka-hunajaa. Yllätyin aamulla nähdes-
säni kuinka puhtaalta ja raikkaalta haava 
näytti märkäisen eritteen ympäröimänä-
kin. Luath ei yllättäen aristanut tassua, 
vaan antoi minun puhdistaa ja sitoa tas-
sun uudelleen.

3. elokuuta
Luath kävi toisella eläinlääkärillä, jo-
ka otti tassusta näytteen viljelyä ja herk-
kyystestausta varten, jotta tietäisimme 
tarkalleen mitä meillä oli vastassamme. 
Hän antoi ensimmäisen antibiootin rin-
nalle toisen antibiootin sekä lisää Meta-
camia. Kerroin hänelle kuinka olin hoi-
tanut haavaa ja hän sanoi juuri olleensa 
kurssilla, jolla puhuttiin hunajan vaiku-
tuksista ja kehotti ehdottomasti jatka-
maan samaan malliin. Hän totesi tassun 
olevan huonossa kunnossa, mutta toi-
voimme molemmat, että se alkaisi pian 
parantua.

Jouduin leikkaamaan pois tassusta 
roikkuvaa kuollutta ihoa ja ihonalainen 

ja jänteitä ympäröivä kudos näyttää pa-
halta. Siinä on paljon kuollutta ja kuole-
vaa kudosta, mutta myös varpaat huoles-
tuttavat minua, koska niiden välinen iho 
on rikkoutumassa.

10. elokuuta
Olimme jälleen klinikalla. Viljelyn tu-
lokset saapuivat – tassussa on E.coli-bak-
teeri ja herkkyystesti osoitti, että se on 
vastustuskykyinen useimmille lääkkeille. 
Luath sai jälleen uuden antibiootin ko-
keiltavaksi. Manuka-hunaja on selkeäs-
ti tehnyt ihmeitä tähän mennessä. Eläin-
lääkäri ehdotti myös akupunktiota, joten 
myönnyin. Neulat sijoitettiin haavan 
reunoilla olevaan ihoon ja kun ne pois-
tettiin, veri nousi pintaan ja neulattoma-
na ollut haavan sisus vuoti myös hieman 
verta. Eläinlääkäri piti sitä epätavallise-
na, mutta Luathin tapauksessa positiivi-
sena reaktiona. Hän kehotti jatkamaan 
haavanhoitoa seuraavaan kontrollikäyn-
tiin samoin kuin tähänkin asti.

Jäljellä oleva turvotus alkoi laskea ly-
hyiden hihnalenkkien myötä, eikä poi-
ka ontunut. Kuvassa (alla) Luathin tassu 
manuka-hunajan kanssa. Tassu puhdis-
tettiin ja kuivattiin ja siihen laitettiin 
hunajaa ja sen jälkeen tassuun laitettiin 

tarttumaton side. Siteet vaihdettiin al-
kuun neljästi päivässä ja haava hoidettiin 
joka kerta samalla tavoin. Kun haavassa 
ei enää ollut kuollutta kudosta, vähensin 
hoito- ja siteenvaihtokerrat kahteen per 
päivä. 

17. elokuuta
Luath kävi taas klinikalla kontrollissa ja 
sai lisää akupunktiota. Haava oli puh-
das ja nyt myös paremmalta näyttänei-
den jänteiden päälle oli muodostumas-
sa uutta kudosta. Paranemisprosessi oli 
varsin hidas ja vaikka jyväiskudosta oli 
muodostumassa varpaita lähinnä ole-
viin reunoihin, haavan sivuilla ja erito-
ten sen päällä muutos oli kovin vähäistä. 
Akupunktiota kokeiltiinkin siinä toivos-
sa, että se stimuloisi näiden alueiden jy-
väiskudoksen muodostumista.

24. elokuuta
Luathin imusolmukkeet olivat yhä tur-
vonneet, joten jatkoimme antibioot-
tikuuria, kunnes ne ovat palautuneet 
ennalleen. Se sai akupunktiohoitoa kol-
mannen kerran ja syy tähän on se, että 
haava määritellään krooniseksi ja kos-
ka sellaisen paraneminen kestää, elimis-
tö voi jopa tottua avoimeen haavaan 

Hoitoon kokeiltiin eläinlääkärin ehdotuksesta myös akupunktiota.  
Neulat sijoitettiin haavan reunoilla olevaan ihoon.

Luathin tassu ensimmäisen paiseen alkaessa kehittyä 31.7. Keskimmäinen kuva on otettu 3.8., kun kuollutta ihoa on leikattu pois. Oikean-
puolimmaisessa kuvassa haavakohta on peitetty hunajalla.

”Luath ajoi jäniksen kuormalavakasan 
alle ja astui samalla yhdelle lavoista, josta 

törrötti useita erittäin ruosteisia nauloja. Yksi 
nauloista painui tassun sisään aivan päkiän 

vierestä, jättäen jälkeensä 5 mm reiän.”
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niin, että se hyväksyy sen ja lopettaa pa-
ranemisprosessin. Tämä oli tapahtumas-
sa Luathille ja haavaa ympäröivän ihon 
reunat olivat lakanneet granuloitumas-
ta. Akupunktioneulat viestittävät aivoil-
le, että alueen paranemisprosessi on akti-
voitava. Edistystä oli nähtävissä jokaisen 
kerran viikossa tehtävän hoitokerran 
jälkeen.

Ilahduin nähdessäni, että haavan reu-
nat alkoivat asettua ja reunojen alla al-
koi näkyä tumma reunus – jyväiskudos 
alkoi muodostua. Varpaiden väleissä ol-
leet haavaumat ja rakot paranivat ja itse 
haava alkoi kuroutua puoli senttiä pie-
nemmäksi viikon sisällä!

31. elokuuta
Luath oli jälleen klinikalla eläinlääkäril-
lä, joka ei ollut nähnyt sitä kahteen viik-
koon (hän oli lomalla, joten edellisen 
viikon käynti oli toisella eläinlääkärillä). 
Kerroin, että muutosta oli tapahtunut ja 
hän yllättyi siitä miten paljon parane-
minen oli edennyt. Kerroin keventänee-
ni viimeisen viikon aikana tassun siteitä. 
Laitoin haavaan yhä tipan hunajaa, mut-
ta vain sen verran sidettä, että se peitti 
haavaa vain hieman ja tämän päälle su-
kan estämään nuolemista. Ei enää siteitä 
tassun ympäri vaan niin, että varpaat oli-
vat paljaina ja tassu ja haava saivat juu-
ri sopivasti ilmaa. Eläinlääkäri oli erit-
täin tyytyväinen tähän kaikkeen ja sanoi 
että olin oikeassa siinä, että haavan tu-
li saada hieman ilmaa, muttei niin pal-
jon että se kuivui. Akupunktiota ei enää 
tarvittu sillä haava näytti nyt hyvin ak-
tivoituneelta. Hän kehotti minua jatka-
maan samalla tavalla ja tekemään muu-
toksia kun olin sitä mieltä että suojausta 
tuli keventää entisestään.

Imusolmukkeet olivat yhä turvonneet 
joten E.coli oli yhä läsnä, mutta sain ke-
huja siitä, että olin pitänyt tassun niin 
puhtaana ja raikkaan ja estänyt tulehdus-
ta syömästä enempää kudosta kuin se jo 
nyt oli. Olimme erittäin onnekkaita, et-
tei Luath menettänyt tassuaan. 

Paraneminen eteni yhä nopeammin ja 
edistyimme parissa päivässä todella pal-
jon. Ihanaa oli myös se, että varpaat al-
koivat palautua normaaliin kokoonsa.

9. syyskuuta
Tänään olimme taas kontrollikäynnil-
lä. Eläinlääkäri oli tyytyväinen toimen-

piteisiini. Kuluneen viikon aikana lai-
toin haavaan hiukan hunajaa ja kevyen 
sidoksen yöksi, puhdistin tassun aamulla 
ja pidin tassun paljaana päiväsaikaan lu-
kuun ottamatta sukkaa, joka estää haa-
vaa likaantumasta kävelyillä ja estää Lua-
thia nuolemasta sitä. Uutiset olivat hyviä 
– eläinlääkäri oli niin tyytyväinen että 
antoi luvan jatkaa kotona ilman kontrol-
likäyntejä ja jättämään pois antibiootin. 
Hän pyysi minua vain lähettämään ku-
van tai pari kun se on parantunut täysin. 
Tässä kuvia, joissa näkyy ero 30.8. ja tä-
män päivän välillä.

Opin, että kaikenlainen hunaja on 
hyvää haavanhoidossa, mutta +5 ja sitä 
vahvempi manuka-hunaja voi olla erityi-
sen hyvää. Hunajassa oleva sokeri tekee 
työn, sillä bakteerien käyttäessä sitä ra-
vintonaan hunaja puhdistaa haavan kuol-
leesta kudoksesta ja kannustaa alueen 
valkosoluja taistelemaan tulehdusta vas-
taan. Se myös edistää paranemista ja vä-
hentää arpeutumista. Näin tuloksia heti 
ensimmäisen käyttöpäivän jälkeen ja se 
auttoi loistavasti haavan puhdistamises-
sa. Haava ei kertakaan haissut tulehduk-
sesta ja kuolleesta kudoksesta huolimat-
ta. Näin edistysaskeleita koko ajan, joten 
jatkoin sen käyttöä. 

Luathin haava oli vastustuskykyinen 
useimmille antibiooteille, joten olen hu-
najalle velkaa paljosta, erityisesti siinä 
vaiheessa, kun emme vielä olleet tietoi-
sia resistenssistä, sillä uskon hunajan pe-
lastaneen pojan jalan.

En ollut koskaan tullut ajatelleeksi 
hunajaa kaikkina näinä vuosina jolloin 
minulla on ollut koiria ja joiden erinäisiä 
vammoja olen hoitanut, mutta nyt olen 
sen vankka puolestapuhuja. Aion käyt-
tää sitä jatkossakin ja suosittelen sitä kai-
kille haavanhoitoon, varsinkin tulehtu-
neeseen haavaan, oli se sitten eläimen tai 
ihmisen.

Tasan kaksi kuukautta naulaan as-
tumisen jälkeen Luathin haava vihdoin 
sulkeutui. Tämä alun perin 5 mm ko-
koinen pistohaava muuttui nopeas-
ti painajaiseksi sen yläpuolelle muodos-
tuneen haavan vuoksi. Se oli 5 cm x 3 
cm ja näytti ilman muuta pahemmalta 
ennen kuin alkoi parantua. Mutta joka 
päivä näin värin parantuvan, sitten rei-
kien täyttymisen uudella kudoksella – 
sen täytyi parantua sisältä ulospäin – ja 
kun se vihdoin alkoi täyttyä, haavan reu-

nat alkoivat kuroutua. 
Koko prosessin aikana minua häm-

mästytti eniten miten kiltti Luath oli. Se 
antoi minun tehdä temppuilematta mitä 
tarvitsi ja jatkoi arkeaan kuin mikään ei 
olisi vialla. Se ojensi tassunsa kun pyysin 
sitä ja katseli kun hoidin sitä.

Kuten tuoreesta kuvasta näkyy, haava 
umpeutui vihdoin kokonaan ja olen var-
ma että se jatkaa toipumista myös arpi-
kudoksen osalta. 

Kammottaa ajatellakin että Luath oli-
si voinut menettää jalkansa tämän myö-
tä, vaikka se ei minulle ollutkaan kos-
kaan vaihtoehto. Nyt voimme jälleen 
nauttia Luathin kyvystä juosta ja iloi-
ta vapaana! Toivon että jakamalla tämän 
kokemuksen ja näyttämällä hunajan an-
taman avun voin kenties tulevaisuudessa 
auttaa muita koiria ja ihmisiä. •

Kuvasarja haavan paranemisesta 28.7.–9.9. 
välisenä aikana.

Suuri rakkauteni CIB Qirmizi Global Threat meneh-
tyi syksyllä 2013 ja tämän jälkeen etsiskelin pentua, 
jonka mukana saisin samaa linjaa takaisin. Koska 
ensimmäinen salukini, vuonna 1979 syntynyt CH 

Al-Yaman Jenny oli particolor, sydämessäni on aivan erityinen 
nurkkaus kirjaville salukeille. Ruotsissa syntyi sitten kevättal-
vella 2015 Badavie-kenneliin pentue, jonka isänä oli Qirmizi 
Ovation ja emänä Badavie Skylight. Tyttöjä oli neljä, väreil-
tään cream, musta ja black/white particolor, ja poikia kolme, 
cream, musta ja black/white particolor. Tämä riemunkirjava 
porukka kolahti minuun kertaiskulla, ja kun emän takaa löytyi 
vielä meidän oma vanha FI SE CH Kirman Cashmar, poika-
han täältä oli saatava ja vielä mieluiten se parti!
  Niin siinä sitten kävi, että pieni mustavalkoinen Agazzi 
muutti meille keväällä 2015 ja koska meillä on mieheni kanssa 
sopimus, että jos minä saan koiran, hän saa antaa sille nimen, 
sai pentu varsin proosallisen kutsumanimen Gösta muusik-
ko Gösta Sundqvistin mukaan. Tällä hetkellä Gösta vaikuttaa 
samassa bändissä Lordin, Bonon ja Paten kanssa.
  Tyypiltään ja ulkoiselta habitukseltaan Gösta on juuri sitä, 
mistä salukissa pidän: kohtuullisen korkuinen, linjakas, selke-
än urosmainen, hyväluustoinen sekä vakaasti liikkuva. Erityi-
sesti pidän Göstan purennasta, sillä siinä on tiiviyden lisäksi 
erittäin arvokas ominaisuus: kunnollinen leveä alaleuka, mikä 

ei saisi metsästävältä rodulta päästä katoamaan. Eräs tuoma-
ri totesikin viime kesänä, että Göstan purenta on yksi parhai-
ta hänen näkemiään. 
  Hauskinta Göstassa on luonne, sitä on vaikea sanoin kuvail-
la, se on päästävä kokemaan! Gösta on vilpittömän ystävälli-
nen ja utelias kaikkea ja kaikkia kohtaan ja sen ego on kilomet-
rin korkuinen ilman minkäänlaista aggressiivisuutta. Gösta on 
hyvin älykäs ja sillä on monia itse opittuja tapoja, mm. keit-
tiön pöydän äärestä omittu tuoli, missä se istuu arvokkaana 
meidän kanssamme aamukahvilla ja aterioilla sekä lempinuk-
kumapaikka keittiön pöytä, mikä herätti ihmetystä ohikulke-
vissa kyläläisissä ja minne Gösta sittemmin sai porttikiellon 
esteettisistä ja hygieniasyistä. 
  Gösta on ennättänyt osallistua jonkin verran näyttelyihin 
juniori- ja nuortenluokassa ja sen esittäminen on yhtä seikkai-
lua, välillä mennään kovin edustuskelpoisesti ja välillä unohtuu 
kaikki, mitä kehäkäyttäytymisestä ikinä on puhuttu. Pääasia 
kuitenkin on, että kehässä on ihanaa ja tuomarit ovat ihania ja 
olemassa tietysti vain yhtä tarkoitusta varten: Göstan pusutte-
lua. Onneksi hyviä päiviä näyttää olleen kohtalaisesti, tulokse-
na muutama Suomen ja yksi Ruotsin sertti, cacib, pari roppia 
ja vsp. Tätä kirjoitettaessa Gösta on juuri juhlinut kaksivuotis-
synttäreitään ja eiköhän me taas talven näyttelytauon jälkeen 
hieman aktivoiduta. Tervetuloa moikkaamaan Göstaa! •

Pikkuihme
Ruotsinmaalta

Badavie Agazzi
uros, s. 17.2.2015
kasv. Maria Nordin & Marie Brandén, Ruotsi
om. Johanna Leponiemi-Sandvik

   Anjal Sahara Habib
Qirmizi Ovation 
   Qirmizi Global Temptress

   Badavie Konquestador
Badavie Skylight
   Badavie X’iting

tuontiesittely

teksti ja kuva johanna leponiemi-sandvik
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Suuri rakkauteni CIB Qirmizi Global Threat meneh-
tyi syksyllä 2013 ja tämän jälkeen etsiskelin pentua, 
jonka mukana saisin samaa linjaa takaisin. Koska 
ensimmäinen salukini, vuonna 1979 syntynyt CH 

Al-Yaman Jenny oli particolor, sydämessäni on aivan erityinen 
nurkkaus kirjaville salukeille. Ruotsissa syntyi sitten kevättal-
vella 2015 Badavie-kenneliin pentue, jonka isänä oli Qirmizi 
Ovation ja emänä Badavie Skylight. Tyttöjä oli neljä, väreil-
tään cream, musta ja black/white particolor, ja poikia kolme, 
cream, musta ja black/white particolor. Tämä riemunkirjava 
porukka kolahti minuun kertaiskulla, ja kun emän takaa löytyi 
vielä meidän oma vanha FI SE CH Kirman Cashmar, poika-
han täältä oli saatava ja vielä mieluiten se parti!
  Niin siinä sitten kävi, että pieni mustavalkoinen Agazzi 
muutti meille keväällä 2015 ja koska meillä on mieheni kanssa 
sopimus, että jos minä saan koiran, hän saa antaa sille nimen, 
sai pentu varsin proosallisen kutsumanimen Gösta muusik-
ko Gösta Sundqvistin mukaan. Tällä hetkellä Gösta vaikuttaa 
samassa bändissä Lordin, Bonon ja Paten kanssa.
  Tyypiltään ja ulkoiselta habitukseltaan Gösta on juuri sitä, 
mistä salukissa pidän: kohtuullisen korkuinen, linjakas, selke-
än urosmainen, hyväluustoinen sekä vakaasti liikkuva. Erityi-
sesti pidän Göstan purennasta, sillä siinä on tiiviyden lisäksi 
erittäin arvokas ominaisuus: kunnollinen leveä alaleuka, mikä 

ei saisi metsästävältä rodulta päästä katoamaan. Eräs tuoma-
ri totesikin viime kesänä, että Göstan purenta on yksi parhai-
ta hänen näkemiään. 
  Hauskinta Göstassa on luonne, sitä on vaikea sanoin kuvail-
la, se on päästävä kokemaan! Gösta on vilpittömän ystävälli-
nen ja utelias kaikkea ja kaikkia kohtaan ja sen ego on kilomet-
rin korkuinen ilman minkäänlaista aggressiivisuutta. Gösta on 
hyvin älykäs ja sillä on monia itse opittuja tapoja, mm. keit-
tiön pöydän äärestä omittu tuoli, missä se istuu arvokkaana 
meidän kanssamme aamukahvilla ja aterioilla sekä lempinuk-
kumapaikka keittiön pöytä, mikä herätti ihmetystä ohikulke-
vissa kyläläisissä ja minne Gösta sittemmin sai porttikiellon 
esteettisistä ja hygieniasyistä. 
  Gösta on ennättänyt osallistua jonkin verran näyttelyihin 
juniori- ja nuortenluokassa ja sen esittäminen on yhtä seikkai-
lua, välillä mennään kovin edustuskelpoisesti ja välillä unohtuu 
kaikki, mitä kehäkäyttäytymisestä ikinä on puhuttu. Pääasia 
kuitenkin on, että kehässä on ihanaa ja tuomarit ovat ihania ja 
olemassa tietysti vain yhtä tarkoitusta varten: Göstan pusutte-
lua. Onneksi hyviä päiviä näyttää olleen kohtalaisesti, tulokse-
na muutama Suomen ja yksi Ruotsin sertti, cacib, pari roppia 
ja vsp. Tätä kirjoitettaessa Gösta on juuri juhlinut kaksivuotis-
synttäreitään ja eiköhän me taas talven näyttelytauon jälkeen 
hieman aktivoiduta. Tervetuloa moikkaamaan Göstaa! •

Pikkuihme
Ruotsinmaalta

Badavie Agazzi
uros, s. 17.2.2015
kasv. Maria Nordin & Marie Brandén, Ruotsi
om. Johanna Leponiemi-Sandvik

   Anjal Sahara Habib
Qirmizi Ovation 
   Qirmizi Global Temptress

   Badavie Konquestador
Badavie Skylight
   Badavie X’iting

tuontiesittely

teksti ja kuva johanna leponiemi-sandvik
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UUDET VALIOTtuontiesittely

Anoushin tarina sai alkunsa omasta kasvatistamme 
Iranbanusta, joka asui alun perin sijoitusnarttuna 
Suomessa. Irana palautui meille reilun puolentoista 
vuoden jälkeen ja sille löytyi lupaava koti Saksasta. Ei 

ollut helppo päätös luopua tummasilmäisesta kaunottaresta, 
mutta koska olimme jo pitäneet itsellämme kaksi narttua pen-
tueesta, päätimme että Iranalla olisi mukavampaa saada oman 
kodin kuin kilpailla huomiosta kahden siskonsa kanssa. 
  Iranan muuttaessa ulkomaille luovuimme myös ajatuksesta 
käyttää sitä itse jalostukseen toivoen, että se ehkä kuitenkin 
joskus saisi mahdollisuuden omaan pentueeseen. Irana joutui 
myös Saksassa vaihtamaan kotia laumahierarkisten ongelmien 
takia, mutta pääsikin sitten onnekseen paikkaan, jossa oli sii-
hen aikaan vain kaksi muuta salukia. Uusilla omistajilla oli 
ennestään kennelnimi mutta eivät olleet vielä kasvattaneet, 
ja suureksi iloksemme he päättivät teettää Iranalla ensim-
mäisen pentueensa. Syksyllä 2014 he löysivät sille puolison, 
Iranpars Cawushin, joka on kahden iranilaisen suoratuon-
nin, Tabeshin sekä kauniin Fargunin jälkeläinen, ja vuoden 
2015 helmikuussa Irana synnytti viisi pentua. Yhdistelmä oli 
mielenkiintoinen, mutta koska olimme juuri suunnittelemas-
sa Iranan siskolle pentuja, ei ollut vielä mahdollisuutta ottaa 
pentua muualta. Kuitenkin, pitihän minun vähintään käydä 
Iranan pentuja katsomassa! En myöskään ollut vielä tavannut 
uusia omistajia enkä nähnyt Iranaa sen jälkeen, kun jätin sen 
Saksaan. 
  Pennut olivat 7-viikkoisia ja vaikka niitä oli vain viisi, vaiku-
telma oli kuin kymmenpäisellä katraalla. Olivat siis perineet 
äitinsä aktiivisuuden. Totesin, että olisi kovin vaikeaa valita 
näistä se yksi. Olin jo ilmoittanut, ettemme voi ottaa pentua, 
ja kohta olikin melkein koko pentue jo varattu ennen kuin 
ehdin edes päättää suosikkiniani. Mutta kuinkas kävikään, kun 
lähdin kotiin huomasin jostain kumman syystä varanneeni toi-
sen kahdesta jäljellä olevasta pennusta - uroksen. Varaus oli 
hyvin alustava, mutta ilmeisesti olin liian hidas tekemään pää-
tökseni, koska tämä pentu luvattiin kohta muualle ja vapaana 
oli enää vain valkonenuinen Anusheh. Anoush oli kuitenkin 
nartuista se, joka omaan silmääni vaikutti lupaavimmalta ja-
lostusta ajatellen, joten tämä utelias ja paljon kontaktia ottava 
musta tyttönen oli harkitsemisen arvoinen. 

  Huhtikuun lopulla 2015 taloomme saapui itsevarma ja vilkas 
11-viikkoinen pieni mustuainen, joka siitä päivästä lähtien on 
pitänyt sekä veteraanimme että nuoremmat laumanjäsenem-
me tehokkaasti liikkeellä. Anoush on aktiivinen tyttönen, joka 
haluaa tekemistä mieluiten koko ajan. Hän miltei asuu ulko-
na tontilla, ja sisälle tullaan vain, jos nälkä, kylmä (vähintään 
pakkanen) tai ihmiset pakottaa. Pimeä tai pieni sade ei haittaa. 
Monesti Anoush jääkin yksin ulos touhuamaan, kun muut tyl-
simykset jonottavat ulko-oven edessä. Kontaktia Anoush ottaa 
mieluiten leluilla, ja villi vetoleikki on ihan parasta puuhaa ih-
misten kanssa. Koska jos ei ole lelua ne haluaa vain suukotella 
ja paijata, mikä on vähän ällöä, eikä sellaisiin turhuuksiin ole 
muutenkaan Anoushilla oikein kärsivällisyyttä. Tervehtimista-
pa on tytöllä myrskyisä lievästi sanottuna, siinä saa silmälaseja 
sekä silmiä varoa. Koiristamme Iatallah-täti on ollut Anoushin 
paras leikkikaveri ja jossain määrin sijaisäitikin, koska se oli 
valeraskaana Anoushin tullessa taloon. Uudenvuoden aato-
naattona 2016 saapuikin sitten Anoushille ihan ihkaoma elävä 
lelu, Barir-pentu 11 viikkoa, josta on kasvamassa Anoushille 
uusi bestis.
  Erityisesti arvostamme Anoushin luonnetta. Se on aina iloi-
nen, mutkaton ja villeydestään huolimatta liikuttavan kiltti ja 
yhteistyöhaluinen tyttö. Ihmisiä se rakastaa yli kaiken, koiria 
vaihtelevasti, mutta salukit ja niitä sekä galgoja muistuttavat 
koirat otetaan melkein aina ilolla vastaan. Anoush oli sisaruk-
sistaan ainoa, jonka muistan tulleen pikkupentuna vapaaehtoi-
sesti syliin – se oli siis jo silloin utelias tutustumaan ihmisiin. 
Rohkeudestaan huolimatta Anoush osaa tarvittaessa olla myös 
fiksun varovainen. Luonteessa on äidin energisyyttä ja ihmis-
läheisyyttä sekä isän suvereeniutta ja hyviä hermoja. Raken-
teeltaan Anoush muistuttaa enemmän elegantimpaa tyyppiä 
olevaa isäänsä Cawushia, mutta Iranan atleettisuus ja pirteä 
olemus tulevat myös hyvin esille – katseessa on samaa tuttua 
pilkettä. Toivomme luonnollisesti, että Anoush jonain päivänä 
vie eteenpäin näitä hyviä ominaisuuksiaan, mutta aika näyt-
tää. Siihen asti harrastamme toivottavasti tytön kanssa maasto-
juoksua, johon se on osoittanut suurta intoa. Ja silloin tällöin 
kesäisin meidät voi bongata näyttelykehästäkin. •

        Tabesh
Iranpars Cawush
        Fargun

        Maymouna’s Qaased 
        Jatagan
Al Sarab Iranbanu
        Marsh Kajarah

Anusheh vom Ahlabub
narttu, s. 9.2.2015
kasv. Mark Roessler, Saksa
om. Sonja Holm

Anoush  Iranantytär
teksti ja kuvat sonja holm
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Saluki 55

tuontiesittely

Anoushin tarina sai alkunsa omasta kasvatistamme 
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tueesta, päätimme että Iranalla olisi mukavampaa saada oman 
kodin kuin kilpailla huomiosta kahden siskonsa kanssa. 
  Iranan muuttaessa ulkomaille luovuimme myös ajatuksesta 
käyttää sitä itse jalostukseen toivoen, että se ehkä kuitenkin 
joskus saisi mahdollisuuden omaan pentueeseen. Irana joutui 
myös Saksassa vaihtamaan kotia laumahierarkisten ongelmien 
takia, mutta pääsikin sitten onnekseen paikkaan, jossa oli sii-
hen aikaan vain kaksi muuta salukia. Uusilla omistajilla oli 
ennestään kennelnimi mutta eivät olleet vielä kasvattaneet, 
ja suureksi iloksemme he päättivät teettää Iranalla ensim-
mäisen pentueensa. Syksyllä 2014 he löysivät sille puolison, 
Iranpars Cawushin, joka on kahden iranilaisen suoratuon-
nin, Tabeshin sekä kauniin Fargunin jälkeläinen, ja vuoden 
2015 helmikuussa Irana synnytti viisi pentua. Yhdistelmä oli 
mielenkiintoinen, mutta koska olimme juuri suunnittelemas-
sa Iranan siskolle pentuja, ei ollut vielä mahdollisuutta ottaa 
pentua muualta. Kuitenkin, pitihän minun vähintään käydä 
Iranan pentuja katsomassa! En myöskään ollut vielä tavannut 
uusia omistajia enkä nähnyt Iranaa sen jälkeen, kun jätin sen 
Saksaan. 
  Pennut olivat 7-viikkoisia ja vaikka niitä oli vain viisi, vaiku-
telma oli kuin kymmenpäisellä katraalla. Olivat siis perineet 
äitinsä aktiivisuuden. Totesin, että olisi kovin vaikeaa valita 
näistä se yksi. Olin jo ilmoittanut, ettemme voi ottaa pentua, 
ja kohta olikin melkein koko pentue jo varattu ennen kuin 
ehdin edes päättää suosikkiniani. Mutta kuinkas kävikään, kun 
lähdin kotiin huomasin jostain kumman syystä varanneeni toi-
sen kahdesta jäljellä olevasta pennusta - uroksen. Varaus oli 
hyvin alustava, mutta ilmeisesti olin liian hidas tekemään pää-
tökseni, koska tämä pentu luvattiin kohta muualle ja vapaana 
oli enää vain valkonenuinen Anusheh. Anoush oli kuitenkin 
nartuista se, joka omaan silmääni vaikutti lupaavimmalta ja-
lostusta ajatellen, joten tämä utelias ja paljon kontaktia ottava 
musta tyttönen oli harkitsemisen arvoinen. 

  Huhtikuun lopulla 2015 taloomme saapui itsevarma ja vilkas 
11-viikkoinen pieni mustuainen, joka siitä päivästä lähtien on 
pitänyt sekä veteraanimme että nuoremmat laumanjäsenem-
me tehokkaasti liikkeellä. Anoush on aktiivinen tyttönen, joka 
haluaa tekemistä mieluiten koko ajan. Hän miltei asuu ulko-
na tontilla, ja sisälle tullaan vain, jos nälkä, kylmä (vähintään 
pakkanen) tai ihmiset pakottaa. Pimeä tai pieni sade ei haittaa. 
Monesti Anoush jääkin yksin ulos touhuamaan, kun muut tyl-
simykset jonottavat ulko-oven edessä. Kontaktia Anoush ottaa 
mieluiten leluilla, ja villi vetoleikki on ihan parasta puuhaa ih-
misten kanssa. Koska jos ei ole lelua ne haluaa vain suukotella 
ja paijata, mikä on vähän ällöä, eikä sellaisiin turhuuksiin ole 
muutenkaan Anoushilla oikein kärsivällisyyttä. Tervehtimista-
pa on tytöllä myrskyisä lievästi sanottuna, siinä saa silmälaseja 
sekä silmiä varoa. Koiristamme Iatallah-täti on ollut Anoushin 
paras leikkikaveri ja jossain määrin sijaisäitikin, koska se oli 
valeraskaana Anoushin tullessa taloon. Uudenvuoden aato-
naattona 2016 saapuikin sitten Anoushille ihan ihkaoma elävä 
lelu, Barir-pentu 11 viikkoa, josta on kasvamassa Anoushille 
uusi bestis.
  Erityisesti arvostamme Anoushin luonnetta. Se on aina iloi-
nen, mutkaton ja villeydestään huolimatta liikuttavan kiltti ja 
yhteistyöhaluinen tyttö. Ihmisiä se rakastaa yli kaiken, koiria 
vaihtelevasti, mutta salukit ja niitä sekä galgoja muistuttavat 
koirat otetaan melkein aina ilolla vastaan. Anoush oli sisaruk-
sistaan ainoa, jonka muistan tulleen pikkupentuna vapaaehtoi-
sesti syliin – se oli siis jo silloin utelias tutustumaan ihmisiin. 
Rohkeudestaan huolimatta Anoush osaa tarvittaessa olla myös 
fiksun varovainen. Luonteessa on äidin energisyyttä ja ihmis-
läheisyyttä sekä isän suvereeniutta ja hyviä hermoja. Raken-
teeltaan Anoush muistuttaa enemmän elegantimpaa tyyppiä 
olevaa isäänsä Cawushia, mutta Iranan atleettisuus ja pirteä 
olemus tulevat myös hyvin esille – katseessa on samaa tuttua 
pilkettä. Toivomme luonnollisesti, että Anoush jonain päivänä 
vie eteenpäin näitä hyviä ominaisuuksiaan, mutta aika näyt-
tää. Siihen asti harrastamme toivottavasti tytön kanssa maasto-
juoksua, johon se on osoittanut suurta intoa. Ja silloin tällöin 
kesäisin meidät voi bongata näyttelykehästäkin. •
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