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Hallitus

Toimikunnat

Toimitus & ilmoitukset

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

Jalostustoimikunta

Toimituksellinen materiaali ja tiedustelut

Puheenjohtaja
Marja Blomqvist

jalostustoimikunta@saluki.fi

salukilehti@gmail.com

Juoksutoimikunta

Julkaisija

juoksutoimikunta@saluki.fi

Suomen Salukikerho ry

Lehtitoimikunta

Päätoimittajat

salukilehti@gmail.com

Näyttelytoimikunta

puheenjohtaja@saluki.fi

nayttelyt@saluki.fi

Varapuheenjohtaja

Internet-toimikunta/www.saluki.fi

Tuula Eloranta, Mäntsälä
p. 0400 651 856

web@saluki.fi

tulpero64@gmail.com

Tarvikemyynti

Jäsenet

salukitarvikkeet@saluki.fi

Heidi Lappalainen, Nokia
p. 040 721 2994
Anne Lipponen, Outokumpu
p. 050 545 4887

sihteeri@saluki.fi

Teija Laukka, Kärjenniemi
p. 040 734 8248

Niina Bamberg, Katri Eerikäinen, Heidi
Lappalainen ja Tuija Tuominen

Painos
420 kpl

Paino
Päijät-Paino, Lahti

Sanja Ekblad
sanja.ekblad@gmail.com

Pankkiyhteys

Pistelaskenta – juoksulajit

Jari Latva-Rasku
jari.latva-rasku@kolumbus.fi

FI45 3636 3010 8007 53

Pankkiviite (ilmoitukset)
4747

Ilmoitukset

Painovalmiit ilmoitukset toimitetaan
maksukuitin kanssa sähköisesti
osoitteeseen salukilehti@gmail.com

Tuija Tuominen, Hollola
p. 044 339 2518

Sihteeri

Jäsenille maksutta

Anne Lipponen
Korpikatu 3
83500 Outokumpu
050 545 4887

Tuontiesittelyt, kasvattajajäsenten
yhteystiedot ja kerhon jäsenten
omistamien uusien valioiden kuvat
(FI MVA, FI KVA-a/-m/-r, POHJ
MVA, POHJ KVA, BALT MVA sekä
vahvistetut kansainväliset valionarvot

sihteeri@saluki.fi
Rahastonhoitaja

Sanna-Maija Helevä
Hirvikalliontie 76
01800 Klaukkala

Skannattavat materiaalit

Jos materiaali vaatii skannausta,
ota yhteyttä ensin sähköpostitse
salukilehti@gmail.com

rahastonhoitaja@saluki.fi
Jäsensihteeri

jasensihteeri@saluki.fi

Ulkoasu ja taitto

Pistelaskenta – näyttelyt

Kalle Salovaara, Tuusula
p. 045 642 4081

Tuire Kantoluoto
Luhdinsola 10 A
01660 Vantaa
p. 050 377 4830

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

oittaa

tokset tulee ilm
Osoitteenmuu
!
jäsensihteerille

Kasvattajajäsenet | Breeders 2017
Aavatuulen

Eirecogteil’s

Non Serviam

Sunfire

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

Jaana Reiman, Klamila & Irene Outinen, 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

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.net
www.aileferdi.fi

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

Golden Desert’s
Niina Käyhkö, Voikkaa
050 5017512
gdsalukis@gmail.com
www.romytar.com/niinansalukit

Al-Dahab

Hadayan

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

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

Al Sarab

Jaisalmer

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

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

Al-Yasamin
Tiina Torkko, Hämeenkyrö
galenon@hotmail.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

Dyynien
Susanna Valli & Ilkka Niemelä
Niinikoski
susanna@dyynien.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soheil Nour
Marika Aaltonen, Kyrö
040 538 3003
marika.aaltonen@kotiportti.f
Satu Kuukka, Ummeljoki
040 549 3453
satu.kuukka@gmail.com
kotiweb.kotiportti.fi/
marika.aaltonen/

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

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

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

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

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

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

Kasvattajajäsenten yhteystietoihin
on poimittu Suomen Salukikerhon
kotisivuilta ne jäsenet,
joilla on ollut salukipentue viimeisen
10 vuoden aikana.
Onko tiedoissasi päivitettävää?
Lähetä päivitettävät tietosi sähköpostitse osoitteeseen
salukilehti@gmail.com.

Ilmoituskoot

Hinta jäsenille/ei-jäsenille
• 1/1: 55 €/100 €
(297 mm x 210 mm + bleedit 3 mm)
Pakettihinta vuoden numeroihin
140 €/280 €. Varattava ja maksettava ennen vuoden ensimmäisen numeron 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)

Sisältö
2

Puheenjohtajalta

3

Toimituksen terveiset

4

KUTSU syyskokoukseen 18.11.2017

5

Salukikalenteri 2018

6

Salukikummit ja yhteistyökoodi Dogster

7

Pentutreeneihin?

8

Erikoisnäyttely ja Saluki Show 2017

18 Hetkiä matkan varrelta
– Euroopan maastomestaruuskisat 2017
28 Sauvakävelyjä
30 Koiran allergioista ja ihosairauksista
33 Rakkaani rajusti allerginen
36 ARKISTOJEN AARTEITA:
Salukin rotumääritelmä: alusta alkaen
50 KASVATTAJAHAASTATTELU: Soheil Nour
57 MEIDÄN REMMI: Heli Kuusikko
53 TUONTIESITTELY: Classicus Britannicus
60 TUONTIESITTELY: Amias Hadia Min Sahra
61 Uudet valiot

Ilmoitusvalmistus

Jos tarvitset apua painovalmiin ilmoituksen valmistamiseen, ota yhteyttä toimitukseen salukilehti@gmail.com

Osoitteenmuutokset

jasensihteeri@saluki.fi
Kansikuva:
Raija Lundström: Rudan Nediva

Deadlinet

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

Täytekuvat:
s. 3: Tuija Tuominen: Zarabis Reyhan ja Zarabis Quadre
s. 5: Raija Lundström: Kirman Deira
s. 7: Tuija Tuominen: yllä Non Serviam Epsilon Aurigae,
alla: Aavatuulen Voss Varteres
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Terveiset kesän keskeltä!
teksti ja kuva marja blomqvist

K

irjoitan puheenjohtajan palstaa
mökillämme Lohjalla keskellä
kauneinta kesää. Vaikka sää ei
tänä kesänä olekaan kovin paljoa suosinut, tänään sentään on
sen verran lämmin, että talon ovi on auki
koirien tulla ja mennä mielensä mukaan.
Eniten ne mielivät ulos juoksemaan, tekemään sitä, mitä ne rakastavat.
Kesä on lomailun ja rentoutumisen aikaa, mutta meille koiraharrastajille myös aktiivisinta harrastusaikaa.
Facebook ja näyttelyiden online-tulospalvelut tuovat tulokset meille nopeasti, vaikka emme aina itse pääsisi paikalle. Tiedonvälitys on nopeutunut uusien
kanavien myötä, mutta se ei poista tarvetta päivittää pentuvälitystä, näyttely- ja
juoksukisatuloksia, terveystutkimustuloksia jne myös kerhomme kotisivuille. Valitettavasti kerhomme kotisivut
kaatuivat teknisestä viasta johtuen alkukesästä ja sivujen korjaaminen osoittautuikin huomattavan aikaa vieväksi.
Toivottavasti kotisivut saadaan toimimaan mahdollisimman nopeasti ja että
sivuista saadaan mahdollisimman helposti käytettävät sekä lukijoiden että ennen
kaikkea sivua päivittävien kannalta.
Alkukesästä saimme ihailla parinsadan salukin joukkoa erikoisnäyttelyviikonloppuna. Vaikka salukien osallistumismäärät ovat valitettavasti laskeneet
monissa näyttelyissä, oma viikonloppumme kerää onneksi väkeä entiseen
malliin. Onneksi näin, sillä riittävällä osallistujamäärällä saamme katettua
näyttelyn kustannukset myös niinä vuosina, kun kasvattajatuomarit tuotetaan
kauempaa. Erikoisnäyttelyviikonloppu
onnistui erittäin hyvin uuden vetäjän,
Kärkkäisen Kirsin, alaisuudessa. Kirsi
oli vetovastuussa myös huhtikuun pen-
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tunäyttelyssä. Pentunäyttelyiden järjestäminen on kerhomme talouden kannalta erittäin tärkeää ja siksi onkin hienoa,
että jäsenistömme on valmis työskentelemään kerhomme eteen. Toisaalta kuitenkin uskon, että osallistumalla talkootyöhön saa myös itselleen hyvää mieltä.
Kerhon maastomestaruuskilpailut järjestetään elokuun alussa. Kilpailujen järjestäminen on sekin suuri ponnistus kerhomme jäsenistölle. Iso osallistujamäärä
merkitsee pitkää päivää kilpailuttajille,
mutta ennen kaikkea kisojen järjestäjille. Iso osallistujamäärä vaatii suuremman
miehityksen, mikä myös nostaa kisojen
kustannuksia. Suomen Vinttikoiraliitto
määrittää maastokisojen osallistumismaksujen suuruuden ja maksut eivät ole
viime vuosina kehittyneet linjassa kisojen kustannusten kanssa, mistä syystä
maastokilpailut tuottavat tappiota.
Saluki on vinttikoira, joka toimii
maastojuoksussa hyvin ja laji onkin erittäin suosittu jäsenistömme keskuudessa.
Ja mikä tärkeintä, laji on myös salukien
itsensä mieleen. Tästä syystä kerhomme
on tärkeää järjestää omat maastomestaruuskilpailunsa, joiden yhteydessä voidaan järjestää myös epävirallisia luokkia.
Toivottavaa sen sijaan on, että osallistu-

jamaksuja olisi mahdollista nostaa jatkossa sen verran, että kisoista aiheutuva
tappio pienenisi. Ja onneksi osallistumismaksujen lisäksi on muita tapoja kattaa
kisoista aiheutuvia kustannuksia, kuten
perinteinen kahvion pitäminen. Tänä
vuonna maastokisoissa on lisäksi uutuutena luokkasponsorit. Jäsenistömme
tarttui tähän juoksutoimikunnan keksimään hyvään ideaan ja kaikille luokille
saatiin sponsorit. Tämänkaltaista ideaa
voisi ehkä laajentaa myös esimerkiksi
erikoisnäyttelyymme taltuttamaan osallistumismaksujen korottamispaineita.
Syyskuun
lopulla
järjestetään
Lahdessa salukien rotuseminaari, jota tapahtumaa Suomen Koirankasvattajat ry
tukee osaltaan. Rotuseminaarin vetävät
Säde Hohteri ja Saija Juutilainen,
omat kasvattajatuomarimme, mutta
myös osallistujilla tulee olemaan tärkeä
rooli päivässä. Kuulemme ja keskustelemme salukista, pääsemme katsomaan
ja koskettamaan. Odotan suurella mielenkiinnolla, millainen päivästä tulee, ja
toivon, että saamme osallistujiksi sekä
kokeneita konkareita että tuoreempia
salukiharrastajia ja niitä, jotka vasta haaveilevat salukista. Päivän päättää kerhomme 30-vuotisjuhla. Toivottavasti
meitä on iso joukko mukana Lahdessa!
Toivottavasti osallistujia löytyy runsaasti myös kerhon syyskokoukseen marraskuussa. Syyskokouksessa päätetään
kerhon ensi vuoden toiminnasta ja rahojen käytöstä sekä tehdään henkilövalintoja. Tärkeitä päätöksiä ja valintoja.
Toivotaan, että myös tekijöitä löytyisi
valittaviksi!
Aurinkoisia syyspäiviä toivotellen,

Marja

TOIMITUKSEN TERVEISET

Loppukauden
loppukirisi

S

aluki-lehden parissa on taas pakerrettu tovi ja toimitus kiittää suuresti juttuvinkkejä antaneille! Tässä numerossa käväistään vielä kesäkuussa ja perehdytään
taas laajasti salukin historiaan, nykypäivään ja
tulevaisuuteen.
Seuraavassa numerossa on vielä tilaa jouluisille ja muillekin terveisille. Jos haluat saada
apuja ilmoituksen tekoon, niin tutustu vielä
juhlavuoden tarjoukseen sivulla 6.
Salukilehden tekemisessä voi kuka tahansa
olla tekemisissä monella eri tavalla. Onko sinulla tuore valio tai onko uusi salukinpentusi tuotu
Suomeen muilta mailta? Voit lähettää maksutta kuvallisen ilmoituksen valiopalstalle (ohjeet
alla) tai kirjoittaa sivun pituisen esittelyn uudesta perheenjäsenestäsi. Tai jos haluat ilmiantaa mielenkiintoisen salukistin, jonka mielestäsi
kaikkien tulisi tuntea, vinkkaa siitä lehtitoimikunnalle. •
Raikkaita alkusyksyn lenkkejä!

lehtitoimikunta

Kerro meille uudesta valiostasi!
Salukikerhon jäsenet voivat maksutta lähettää kuvallisen valioilmoituksen Saluki-lehteen.
Palstalla julkaistaan seuraavat muoto- ja käyttövalionarvot: FI MVA, FI KVA-a/-m/-r, POHJ MVA, POHJ
KVA, BALT MVA sekä FCI:n vahvistamat kansainväliset muoto- ja käyttövalionarvot.
Lähetä uuden valiosi tiedot sekä painolaatuinen kuva osoitteeseen salukilehti@gmail.com.
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Tervetuloa
Suomen Salukikerho ry:n
sääntömääräiseen
syyskokoukseen
la 18.11.2017 klo 13.00
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus,
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Valtakirjojen tarkistaminen klo 12.45 alkaen (pitää olla toimitettu klo 13 mennessä).

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja vahvistetaan työjärjestys.
5. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten.
6. Määrätään seuraavaksi toimikaudeksi:
- yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruus eri jäsenryhmille
- jäsenten liittymismaksu
- puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot
- seuraavaksi toimikaudeksi valittavien toiminnantarkastajien palkkiot
7. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
(erovuorossa Tuula Eloranta, Teija Laukka, Anne Lipponen).
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varajäsenensä seuraavaksi tilikaudeksi.
11. Muut asiat.

Kokouksen jälkeen jaetaan juoksukiertopalkinnot!
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SALUKIKALENTERI 2018!
Taas on aika koota hieno nelivärinen seinäkalenteri vuodelle 2018. Tuomareina tänä vuonna
meillä on pitkänlinjan salukiharrastaja Heli Perkkiö ja salukiharrastaja sekä valokuvauksen
monitaitaja Pasi Soininen.

Tässä muutama ohje valokuvauskilpailuun osallistuville:
Lähetä kuvat 10.9.2017 mennessä osoitteeseen kalenterikilpailu@gmail.com.
Lähetä max. 10 kuvaa.
Laita kuvan tiedostonimeksi kuvaajan ja koiran nimi. Kuvat osallistuvat kuitenkin kilpailuun nimettöminä.
Lähetä kuvat painokelpoisessa/alkuperäisessä koossa eli ei tarvitse pienentää kuvia.
Toimitus voi rajata kuvia, ellei kuvaaja ole toisin maininnut.
Kilpailuun saavat osallistua vain kuvat, joita ei ole aikaisemmin julkaistu Saluki-lehdessä, SSaK:n kotisivuilla tai
aikaisemmissa kalentereissa.
• Ko. kalenterissa julkaistaan vain kerran saman koiran kuva.
• Kilpailuun osallistuvan kuvaajan tulee olla SSaK:n jäsen.
• Kalenteria painetaan ennakkotilausten mukainen määrä.
•
•
•
•
•
•

Kootaan taas upea kalenteri teidän kuvista!
LISÄTIETOJA
Raija Lundström, kalenterikilpailu@gmail.com
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SALUKIKUMMIT & JUHLAVUODEN TARJOUS

Salukikummit
an Salukikerhossa?
Oletko kiinnostunut toimima
n etsitään
Tapahtumien järjestämisee
ympäri
innokkaita salukiharrastajia
hallitukseen tai
Suomen. Voit ottaa yhteyt tä
kiinnostaa sinua!
toimikuntaan, jonka toiminta
hallitus@saluki.f i

Kerhon alueellista toimintaa kehittämään ja ylläpitämään
on nimetty salukikummeja eri paikkakunnille. Salukikummi toimii alueella asuvien salukinomistajien yhdyshenkilönä ja järjestää mahdollisuuksien mukaan jäsenistölle
erilaista toimintaa, myös yhteistyönä paikallisten koirakerhojen kanssa. Seuraa Salukikerhon nettisivuja tai ota
yhteyttä alueesi kummiin.

Pirkanmaa & Kanta-Häme
Susanna Mäkelä, Valkeakoski
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

Juhlavuoden
ilmoituskampanja!

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

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

Pohjois-Karjala

Lähetä terveisesi joululehteen vaikka
kimpassa kaverin kanssa!
Kampanjahinta 70 e sisältää koko sivun
ilmoituksen omista materiaaleistasi.
Lähetä luonnosideasi osoitteeseen
salukilehti@gmail.com tai anna vapaat
kädet!
Viite 4747
FI45 3636 3010 8007 53
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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

S

alukinpentu on ihana. Koiranpentu on yleensäkin liikuttavan suloinen, mutta salukinpentu on jotakin vielä enemmän. Se on ihanan
luonnikas, juonikas ja erityisen itsenäinen. Näistä erityisominaisuuksista huolimatta se on täysin riippuvainen
meidän ihmisten toimista. Meillä on vastuu ja ilo huolehtia siitä, että salukimme
voivat nyt ja huomennakin hyvin. No
mitä se hyvinvointi sitten on ja miten
sitä edistetään?
Mielestäni eniten tähän voivat vaikuttaa kasvattajakennelit. He päättävät siitä
millaisia ominaisuuksia uusilla ikäluokilla on eli haluavatko he säilyttää salukin
toiminnallisuuden, itsenäisenä saaliin
tuojana. (Emmehän me ole yhtään riippuvaisia salukimme kyvystä saalistaa jäniksiä tai peuroja, kun kaupasta saa riittävästi ruokaa aika halvalla.) Toivon, että
haluavat, niistä ominaisuuksista kun
seuraa se, että pennut ovat yhtä itsenäisiä ja kykenevät liikkumaan jatkossakin
uskomattoman sulavasti, kauniisti ja tehokkaasti. Se liikunta on jotain jonka voi
uskoa todeksi vasta kun sen on nähnyt.
Saluki on monipuolinen harrastuskoira. Mikään palveluskoira se ei ensisijaisesti ole (vaikka sekin kyllä oppii
temppuja niin kuin koirat yleensäkin).
Se on, tai ainakin aikanaan oli, saalistaja.
Jossain määrin siitä on jalostettu tai ainakin koulutettu koiranäyttelyiden tanssijakoiraksi. Toivon tietenkin, että ulkomuototuomarit ymmärtävät sen, että
tanssiminen vie voimia laukassa eli huonontaa merkittävästi saalistustulosta koiran uupuessa ennen aikojaan.

Pentutreeneihin?
teksti antero niemelä kuvat tuija tuominen

Nyt palataan kasvattajista meidän tavallisten koiraihmisten (onko sellaisia)
pariin. Meitä ei paina vastuu salukirodun tulevaisuudesta. Me voimme rallatellen harrastella salukimme kanssa mitä
lystäämme, kunhan harrastelemme. Liikunnalla on on tärkeä osa salukimme
hyvinvoinnista. Etenkin pentuna monipuolinen liikunta on välttämätöntä ja se
edistää koiran eri osien (keuhkojen, verisuonten ja sydämen ym. lihasten ja tukirakenteiden) rakentumisessa kestämään
laukan rasitukset. Myös aivot tarvitsevat
liikuntaa, ne kun ovat kaiken kehon toiminnan ydin.
Salukeilla on tunnetusti neljä jalkaa. Maastossa laukatessaan se ottaa
2–4 laukka-askelta sekunnissa. Sen tulee
asettaa tassunsa hallitusti oikein 8–16
kertaa sekunnissa kaiken muun kehonhallinnan lisäksi
ja katseen ollessa

kiinnitettynä pääosin saaliiseen. Siinäpä ei oikein jää aikaa sen aprikoimiseen
minnekkä kukin tassu lasketaan. Tassun asettelun pitää olla rekfleksi. Pentuna harjoiteltu oikea refleksi. On helppoa
ymmärtää, että mitä enemmän pentu saa
harjoitella kehonsa hallintaa, sitä taitavammaksi se siinä tulee.
Myös harjoittelun laatu vaikuttaa taitojen karttumiseen. Vapaa liikunta on
avainasemassa. Vaikea tai vähintäänkin
vaihteleva maasto on hyvästä.Onkivieheen ajo on parasta kehonhallinnan harjoitusta. Suosittelen sitä sekä pennuille
että aikuisille. Parasta siinä on se, että sitä
voi harjoittaa kesällä ja talvella eikä tarvita mitään erityistä harjoittelupaikkaa.
SSaK tarjoaa jäsenilleen ilmaisen
juoksupäivän 10.9.2017 klo 12 alkaen
(saa myöhästyä) Hyvinkään vinttikoiraradalla. Kerho tarjoaa myös kahvia ja
pullan. Hyvää säätä emme uskalla luvata, mutta kokemuksesta tiedän, että saluki on säänkestävää laatua.
Erityisesti toivon, että salukien juoksuharrastuksista vain vähän tietävät tulisivat saamaan lisäopastusta harrastuksen
pariin. Juoksuharrastus on lähes välttämätöntä salukinpennun tasapainoiselle kehitykselle. Heille, jotka haluavat ottaa ”varaslähdön” pentunsa opastukseen
kerron, että Luhtilaukkaajat järjestävät
torstaisin klo 18 alkaen Hyvinkään radalla aloittelijoille ja pennuille suunnatut harjoitukset. (LL:n sivuilta on syytä
varmistaa, että harjoitukset pidetään) •
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Erikoisnäyttely
& Saluki Show
30-vuotiaan Suomen Salukikerhon erikoisnäyttely ja Saluki Show
järjestettiin tuttuun tapaan Tuomarinkartanon vinttikoiraradalla.

Erikoisnäyttelyn kauneimmat valitsi Karin Hedberg.
Kuvassa vasemmalla VSP El-Ubaid’s Sincerity Isis ja oikealla BIS Aziz Karim.

S

alukien erikoisnäyttelyyn ja Saluki
show’hun oli ilmoitettu jälleen runsaasti kaiken ikäisiä salukeja. Pääosin
sää helli osallistujia ja yleisöä, mutta
Saluki show’n päätteeksi koettiin myös
vesisade.
Näyttelypäivinä salukit arvosteli ruotsalainen Karin Hedberg (Kashmani)
ja australialainen Cathy Smith
(Catonam).

8 Saluki

Salukiväen nauttiessa hyvästä seurasta ja piknik-eväistä koko viikonlopun nostettiin samalla malja kerholle.
Lauantaina luovutettiin myös ansiomerkit kerhon aktiivijäseninä toimineille Raija Lundströmille, Susanna
Mäkelälle, Ulla-Maija Lieksolle,
Heli Perkkiölle, Piia Kallioiselle,
Pirjo Jäppiselle ja Pirjo Savolaiselle.

Ansiomerkkejä myönnettiin ensimmäisen kerran kerhon 20-vuotisvuonna.
Lisäksi Hilkka Nousiaiselle lahjoitettiin viime vuonna edesmenneen salukikasvattaja Marjo Aittokarin kerholle
testamenttaama maalaus.
Kuvallisen tulossikermän jälkeen löydätte tuomarien kommentit, joiden
avulla voi toivottavasti palata hetkeksi
kesäkuuhun.

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

PN-1 & VSP El-Ubaid’s Sincerity Isis (VAL-1)

PU-2 Elamir Anjal Sahara Classic Habibi (VAL-2)

PN-2 & VET-VSP Japejukan Niin Nätti Jotta (VET-1)

PU-3 Baklava’s Special Edition (VAL-3)

PN-3 Tazillah Daniella (AVO-1)

PU-4 Sincerity Kalimantan Adair (JUN-1)

PN-4 Aziz Palmira (AVO-2)

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

PU-1 & BIS Aziz Karim (VAL-1)
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TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

NUORTEN LUOKKA (12), UROKSET

1. Aile Ferdi Cesur Cem

1. Aziz Pacifico, eri, sa
2. MaLa’s Amal Amir Arijan Ibn Jato, eri, sa
3. Golden Desert’s Badir, eri
4. Soheil Nour Dhamir Khan, eri

PENTULUOKKA 7–9 KK (1), UROKSET

AVOIN LUOKKA (32), UROKSET

1. Davu Jumanji Levi Habib, kp, bis-pentu

1. El Hamrah Maher, eri, sa
2. Aziz Partam Al Aramika, eri, sa
3. Soheil Nour Chilion, eri, sa
4. Salmanazar Abdul Curly, eri, sa

JUNIORILUOKKA (14), UROKSET

KÄYTTÖLUOKKA (4), UROKSET

1. Sincerity Kalimantan Adair, eri, sa pu-4
2. Aziz Qasabe, eri, sa
3. Aziz Qaseem Al Aramika, eri, sa
4. Elamir Gypsy Power, eri, sa

1. El Hamrah Hakeem Bharatiya, eri, sa
2. Hadayan Antares, eri, sa
3. Tazillah Fayzal Faris, eri
4. Uziduzit Hawksview Non Serviam Tomahawk, eh

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

PENTULUOKKA 5–7 KK (1), UROKSET

TIIA PESONEN

RAIJA LUNDSTRÖM
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TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

VALIOLUOKKA (21), UROKSET

PENNUT 5–7 KK (3), NARTUT

1. Aziz Karim, eri, sa, pu-1, rop
2. Elamir Anjal Sahara Classic Habibi,

1. Aile Ferdi Cici Ceren, kp, vsp-pentu
2. Amiyat Esfandia
3. Aile Ferdi Cici Catharina

eri, sa, pu-2, sert -> fi mva

3. Baklava’s Special Edition, eri, sa, pu-3, vasert
4. Kirman Delfis, eri, sa
TIIA PESONEN

ELISA KOHTAMÄKI

PENNUT 7–9 KK (1), NARTUT

1. El Hamrah Birak Batal, eri, sa, vet rop
2. Asham, eri, sa
3. Qirmizi Jericho, eri, sa
4. El Hamrah Ezioh, eri, sa

1. Shamali Koublah al Rih Bint Ismah

ELISA KOHTAMÄKI

VETERAANILUOKKA (7), UROKSET

JUNIORIT (21), NARTUT
1. Valosalon Azazzabella Ameeria, eri, sa
2. Rudan Nediva, eri
3. Desierto Belleza Joya Eleganza, eri
4. Valosalon Auringonkukka Amoria, eri
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RAIJA LUNDSTRÖM

RAIJA LUNDSTRÖM

VALIOT (20), NARTUT

1. Aavatuulen Vania Valaija, eri, sa
2. Golden Desert’s Barakah, eri
3. Aziz Qismah, eri
4. Al Zubeyda Laila Aïcha, eh

1. El-Ubaid’s Sincerity Isis, eri, sa, pn-1, vsp
2. Wallaby’s Zakiyya Zayna, eri, sa, bis-sileä
3. Zarabis Qesarah, eri, sa
4. Sunfire Ghaliya, eri

AVOIN (36), NARTUT

VETERAANIT (12), NARTUT

1. Tazillah Daniella, eri, sa, pn-3, sert
2. Aziz Palmira, eri, sa, pn-4, vasert
3. Tazillah Antiokia, eri, sa
4. Zarabis Rosalia, eri, sa

1. Japejukan Niin Nätti Jotta, eri, sa, pn-2, vet vsp
2. Al-Dahab Bashirah, eri
3. Zarabis Oaisara, eri
4. Khalils Qadira a Qadar, eri

RAIJA LUNDSTRÖM

RAIJA LUNDSTRÖM

TIIA PESONEN

NUORET (7), NARTUT

KÄYTTÖLUOKKA (6), NARTUT
1. Dioskury Laralani Of Ghazal Alfarana, eri, sa
2. Al-Yasamin Samina, eri
3. Tazillah Fadia Farahnaz, eri
4. Shadmore Nimueh, eri
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TIIA PESONEN

ELISA KOHTAMÄKI

BIS PENTU

BIS-KASVATTAJA

BIS Davu Jumanji Levi Habib (oik.)
VSP Aile Ferdi Cici Ceren (vas.)

Desierto Belleza

TIIA PESONEN

ELISA KOHTAMÄKI

BIS-KÄYTTÖ

TIIA PESONEN

BIS Dioskury Laralani of Ghazal Alfarana
VSP El Hamrah Hakeem Bharatiya

BIS-SILEÄ
BIS Wallaby’s Zakiyya Zaina - val2, eri, sa
VSP Golden Desert’s Badwi - nuo, eri

BIS-VETERAANI
BIS El Hamrah Birak Batal
VSP Japejukan Niin Nätti Jotta
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Saluki show

PASI SOININEN
Cathy Smith valitsi Salukin show’n kauneimmiksi Aziz Karimin (VSP) ja El-Ubaid’s Sincerity Isiksen (BIS).

PU-2 Aziz Pacifico (NUO-1)

PN-1 El-Ubaid’s Sincerity Isis
(KÄY-1), BIS

PN-2 Aziz Leilah (VAL-1)

ELISA KOHTAMÄKI

PU-1 Aziz Karim (VAL-1), VSP

PU-3 Sincerity Kalimantan Adair
(JUN-1)

PU-4 Al Nafiseh Daulat (VAL-2)

PU-3 Aziz Palmira (NUO-1)

PN-4 Dioskury Laralani of Ghazal
Alfarana (KÄY-2)

UROKSET, PENNUT 5–7 kk (1)
1. Aile Ferdi Cesur Cem,

kp, pu 1-pentu, vsp-pentu

NARTUT, PENNUT 7–9 KK (1)
1. Shamali Koublah al Rih Ibn Ismah,

kp, pn 1-pentu, bis-pentu
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TIIA PESONEN

UROKSET, JUNIORIT (4)
1. Sincerity Kalimantan Adair,

kp, rop-juniori

2. Sincerity Kalimantan Archer
3. Amias Hadia Min Sahra
4. Quanmarra Kujuri

NARTUT, JUNIORIT (6)

RAIJA LUNDSTRÖM

1. Rudan Nediva, kp, vsp-juniori
2. Sincerity Kalimantan Aya, kp
3. Dix Dax Nadira al Nameela
4. Valosalon Apilafortuna Aidai

UROKSET, NUORET (15)
1. Aziz Pacifico, kp, pu-2, bis-nuori
2. Aziz Partam al Aramika, kp
3. Soheil Nour Dhamir Khan, kp
4. Aziz Pashedu, kp

NARTUT, NUORET (7)
1. Aziz Palmira, kp, pn-3, vsp-nuori
2. Al Zubeyda Laila Aicha, kp
3. Aziz Qismah, kp
4. Soheil Nour Diwa Daneen

RAIJA LUNDSTRÖM

UROKSET, AVOIN (14)
1. Tazillah Emilion, kp, vsp-avoin
2. El Hamrah Maher, kp, paras pää
3. Desierto Belleza Formula Ferrari, kp
4. Eirecogteil´s Tulloch Semillion, kp

NARTUT, AVOIN (26)
1. Wallaby´s Azbah al-Azalia,

kp, bis-avoin

2. El Hamrah Kayesha, kp
3. Zarabis Rosalia, kp
4. Wallaby´s Aayizah as-Sira, kp
- Qashani Jullanaar Al-Farsiya,
RAIJA LUNDSTRÖM

bis-desert bred

UROKSET, KÄYTTÖ (7)
1. Soheil Nour Caspian Al Bhazim,

kp, vsp-käyttö

2. Kirman Delfis, kp
3. Hadayan Antares
4. Shamali Jalalat Shamah

NARTUT, KÄYTTÖ (10)
1. El Ubaid´s Sincerity Isis,

kp, pn-1, bis-käyttö, bis

2. Dioskury Laralani Of Ghazal 		
Alfarana, kp, pn-4
3. Heart & Soul JP Phlaenopsis, kp
4. Non Serviam Drakaina 			
Karkharodon, kp
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PASI SOININEN

UROKSET, VALIO (14)
1. Aziz Karim, kp, pu-1, bis-valio, bis
2. Al Nafiseh Daulat, kp, pu-4
3. Elamir Classic Souvenir, kp
4. Baklava´s Special Edition, kp

NARTUT, VALIO (26)
1. Aziz Leilah, kp, pn-2, vsp-valio
2. Kirman Floria, kp
3. Soheil Nour Aimee, kp
4. Zarabis Qesarah, kp

RAIJA LUNDSTRÖM

- Wallaby´s Zakiyya Zayna, bis-sileä

UROKSET, SENIORIT (1)
1. El Hamrah Gabbar,

kp, vsp-seniori

NARTUT, SENIORIT (11)
1. Al-Dahab Bashirah, kp, bis-seniori
2. Japejukan Niin Nätti Jotta, kp
3. Sunfire Fahimah Al-Nil, kp
4. Non Serviam Anima Divina, kp

ELISA KOHTAMÄKI

UROKSET, VETERAANIT (3)
1. El Hamrah Birak Batal,

kp, bis-veteraani

2. El Hamrah Ezioh
3. Qashani Shahin al-Hasa,

vsp-desert bred

NARTUT, VETERAANIT (7)
1. El Hamrah Elham,

kp, vsp-veteraani

2. Aziz Xanom,

kp, näyttelyn vanhin

TIIA PESONEN

3. Khalils Qadira A Qadar
4. Tazillah Indra Kailani,

bis-particolor

UROKSET, KOTIKOIRALUOKKA (4)
1. Aziz Neelam, bis-kotikoira
2. Sadaqa Kassar al Alb Ibn Sarif
3. Golden Desert’s Baddar
4. Shadmore Lancelot

NARTUT, KOTIKOIRALUOKKA (2)
1. Soheil Nour Amelie, vsp-kotikoira
2. Khaireddin Udaysah
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ELISA KOHTAMÄKI

TIIA PESONEN

JÄLKELÄISLUOKAT (2)

1. El Hamrah, kp, bis-kasvattaja

1. El-Ubaid´s Sincerity Isis, kp, bis-jälkeläisryhmä

PEDIGREELUOKKA (2)

BIS-SILEÄ

1. Yashars Dairouh Ibn Uqir, Soheil Nour Boulboul,
Golden Desert’s Baddar, kp, bis-pedigree

Wallaby’s Zakiyya Zaina, VSP Golden Desert’s Badwi

BIS-PARTICOLOR

BIS DESERT BRED

Tazillah Indra Kailani

Qashani Jullanaar al-Farsiya, VSP Qashani Shahin al-Hasa

ELISA KOHTAMÄKI

TIIA PESONEN

KASVATTAJALUOKAT (16)

TIIA PESONEN
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TIIA PESONEN

RAIJA LUNDSTRÖM

PARAS PÄÄ
El Hamrah Maher.

PARILUOKKA
1. Eirecogteil’s Seaman’s Shot & Vapours
Kianah, bis-pari

TIIA PESONEN

El Hamrah Maher & El Hamrah Majeeda –
Uziduzit Hawksview Non Serviam Tomahawk
& Imran Elnaz Habibi –

NÄYTTELYN VANHIMMAT

RAIJA LUNDSTRÖM

Aziz Xanom (13 v.) & El Hamrah Birak Batal (13 v.)

LAPSI & KOIRA

SENIOR HANDLER (3)

1. Ninja Sarkkinen & Pirkko
bis-lapsi&koira

1. Johanna Majoniemi,

bis-senior handler

2. Carola Nordenstedt
3. Pirjo Järvinen

JUNIOR HANDLER (2)
1. Reetta Kauppinen & Santeri,

bis-junior handler

TIIA PESONEN

TIIA PESONEN

2. Ella Blomqvist & Ania
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tuomarikommentit

Cathy Smith
teksti cathy smith käännös anne lipponen

E

nsimmäisenä haluan kiittää
näyttelytoimikuntaa ja Suomen
Salukikerhon jäseniä kunniasta tulla arvostelemaan erikoisnäyttelyynne yhdessä Karin
Hedbergin kanssa. Onnittelen näyttelytoimikuntaa hyvin järjestetystä ja sujuvasta salukiviikonlopusta. Tämä oli
varmasti yksi parhaista erikoisnäyttelyviikonlopuista, joihin olen koskaan
osallistunut.
Olin iloinen nähdessäni niin suuren
osallistujamäärän, lauantain erikoisnäyttelyssä 106 narttua ja sunnuntain Saluki
Show’ssa 69 urosta. Vaikka työmäärä oli
ajoittain uuvuttava, oli miellyttävä kokemus saada arvostella niin monta salu-

kia viikonlopun aikana. Tämä oli ensimmäinen kerta kun arvostelin Euroopassa
FCI:n säännöillä.
Haluan onnitella näytteilleasettajia
heidän hienosta asenteestaan ja hyvästä
urheiluhengestä tavassa, jolla päätökseni
otettiin vastaan; jotkin päätökseni olisivat jonakin toisena päivänä voineet olla
erilaisia.
Minun on myös erityisesti kiitettävä
ahkeria kehäsihteerejäni, kirjoittavaa kehäsihteeriäni Sari Lamminmäkeä ja pyörittävää kehäsihteeriä Maija Henttosta
(lauantaina) ja Sirkku Ingervoa (sunnuntaina), jotka pitivät minut hyvässä
järjestyksessä niin, että saatoin keskittyä
vain salukien arvostelemiseen.

Viikonlopun aikana arvostelemissani salukeissa oli muutamia virheitä.
Joillakin oli hieman lyhyt tai suora olkavarsi, toisilla oli ongelmia ahtaan ja löysän etuosan kanssa. Tästä on nähtävästi
tulossa maailmanlaajuinen ongelma rakkaassa rodussamme. Jotkut arvostelemistani salukeista eivät olleet niin vakaita
edestakaisissa liikkeissä kuin olisin toivonut. Yleisesti ottaen olin vaikuttunut
siitä laadusta ja kunnosta, jossa arvostelemani salukit esitettiin.Takaosat olivat
hyviä lukuunottamatta niitä, joiden sääri
oli turhan pitkä makuuni. Suurimmaksi
osaksi päät olivat miellyttäviä, enkä havainnut vikaa purennoissa enkä tassuissa. •

Vaikutelmiani salukien erikoisnäyttelyistä
Suomessa 10.-11.7.2017
teksti karin hedberg käännös micaela lehtonen

I

lahduin suuresti kaksi vuotta sitten saadessani kutsun saapua arvostelemaan salukeja näyttelyynne.
Edellisestä kerrasta on jo useita vuosia enkä ole aikoihin käynyt Suomessa
näytteilleasettajana tai katsojanakaan.
Odotin siis suuresti ja valtavan uteliaana kerhonne 30-vuotisjuhlanäyttelyä ja
sen lukuisia salukeja. (Se sattui vieläpä
osumaan samaan vuoteen kuin itse juhlistin 40 vuotta salukikasvattajana – ensimmäinen pentueeni syntyi 6.7.1977!)
Molemmat näyttelypäivät olivat erinomaisesti järjestettyjä ja meistä pidet-

tiin erittäin hyvää huolta Suomen vierailumme aikana. Jopa sää oli (pääosin)
suosiollinen. Kaikki näytteilleasettajat
käyttäytyivät hyvän urheiluhengen mukaisesti. Lämmin kiitos myös osaaville
kehäsihteereilleni.

Lauantaina arvostelin virallisen erikoisnäyttelyn urokset sekä joitakin finaaleja, Best In Show’n mukaan lukien.
Kaksi urospentua ja 94 aikuista urosta oli ilmoitettu, joista esim. avoimessa
luokassa 32 kpl ja valioluokassa 22 kpl!

Joitakin kommentteja
luokista ja sijoituksista

Urosten junioriluokka (16 ilmoitettua,
joista paikalla 14, kaksi SA:ta)

Olette kaikki saaneet arvostelunne,
mutta koska minulla ei niitä ole, seuraa tässä ulkomuistista muutamia kommentteja eri luokista ja joistakin sijoittuneista koirista.

Luokan voitti ihana musta grizzle
Sincerity Kalimantan Adair (joka
myös voitti luokkansa seuraavana päivänä, tuomarina Cathy Smith). Ihastuin
siihen suuresti. Sillä oli kaunis pää ja tyySaluki 19

pillinen ilme, erinomaiset rungon mittasuhteet, kaunis karva, ja se oli ikäisekseen hyvin kehittynyt ja liioittelematon.
Se liikkui pehmeästi ja maatavoittavasti,
sopivan ryhdikkäästi ja se kantoi häntänsä hyvin. (Se sijoittui molempina päivinä
myös Paras uros -kehässä, ollen minulla
neljäs ja Cathylla kolmas.)

Luokkavoittaja SA:lla oli mustahapsuinen punainen El Hamrah Maher. Se
oli katseenvangitseva, sillä oli kaunis
urosmainen pää, hyvä runko ja hyvät
liikkeet. Toisena SA:lla oli puhutteleva
fawn Aziz Partam Al Aramika, joka
muistutti kovasti veljeään Pacificoa, joka
voitti nuorten luokan.

Nuorten luokka (12 ilmoitettua, kaikki
paikalla, kaksi SA:ta)

Käyttöluokka (4 ilmoitettua, kaikki
paikalla, kaksi SA:ta)

Tässä luokassa laatu oli kirjavampaa. Ensimmäiseksi, SA:n kera, sijoittui harmonisesti rakentunut fawn Aziz
Pacifico, puhutteleva, klassista mallia oleva uros. Sillä on kaunis ylälinja ja monia hienoja rodunomaisia yksityiskohtia, esim. pää, ilme ja tassut.
Toisena, SA:n kera sekin, oli kermanvärinen Mala’s Amal Amir Arijan Ibn
Jato, josta niin ikään pidin paljon. Se on
hohdokas ja itsetietoinen kaunislinjainen nuori uros, jolla on näyttävä sivuliikunta. Kaunis turkki.

Neljä mustaa (bl/tan, bl/fawn, tricolour)
osallistujaa, kolme hapsullista ja yksi sileäkarvainen. Voittaja SA:n kera oli El
Hamrah Hakeem Bharatiya ja toisena,
sekin SA:lla, oli Hadayan Antares.

Avoin luokka (32 ilmoittautunutta,
kaikki paikalla, neljä SA:ta)

Tämä lukumäärällisesti iso luokka oli
laadultaan hyvin vaihteleva. 18 koiraa
sai ERI:n, usea EH:n tai H:n ja yksi T:n.
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Valioluokka (22 ilmoitettua, kaikki
paikalla,kuusi 6 SA:ta)

Ei todellakaan ollut helppoa valita
tämän luokan monista upeista osallistujista. Monet niistä, myös ne joita en voinut sijoittaa näin kovatasoisessa luokassa, säilyvät muistoissani, ja muistelenkin
luokkaa suurella mielihyvällä. Luokan
voitti ansaitusti fawn Aziz Karim, joka
voitti myös Parhaat Liikkeet -kisan ja oli
sen lisäksi Paras uros ja ROP/BIS. Siinä
oli ihanaa karismaa, se oli arvokas ja ystävällinen, sillä oli tyypillinen ilme, kau-

nis ryhti, ja erittäin puhutteleva, energinen ja halukas, mutta samalla pehmeä ja
maatavoittava sivuliikunta. Toisena SA:n
kera oli PU-2, sertillä ja Suomen muotovalion arvolla grizzle Elamir Anjal
Sahara Classic Habibi, näyttävä ja itsetietoinen uros jolla oli hyvämuotoinen
pää, ylpeä ilme ja maatavoittavat liikkeet. Kolmas SA:lla oli PU-3 varasertillä eli hyvin puhutteleva musta grizzle
Baklava’s Special Edition – hyvin tasapainoinen kokonaisuus, kaunis pää ja
ilme, harmoniset liikkeet. Neljäs SA:lla
oli kermanvärinen Kirman Delfis, klassista mallia oleva uros, jolla oli erinomaiset mittasuhteet, kaunis ilme, erinomainen pigmentti ja pehmeä, tyypillinen
sivuliikunta. Kaksi muutakin urosta saivat SA:n: musta grizzle Elamir Classic
Souvenir ja golden Kirman Dominius.
Veteraaniluokka (8 ilmoitettua, 7
osallistujaa, neljä SA:ta)

Pääosin hieno luokka! Voittanut veteraaniuros, 11-vuotias kermanvärinen El
Hamrah Birak Batal, oli suunnattoman kaunis ja säteili arvokkuutta ja itsetietoisuutta. Sillä oli hyvin kaunis ilme,
erinomainen pigmentti ja tyypilliset liikkeet. Se oli ikäisekseen hyvin säilynyt.

Saluki Show
Sunnuntaina arvostelin nartut epävirallisessa näyttelyssä. 1 narttupentu ja 83
aikuista narttua oli ilmoitettu. Odotin
kauttaaltaan parempaa laatua, sillä salukinartut ovat usein olla uroksia parempia. Tässä näyttelyssä ne kuitenkin vaihtelivat yleisesti ottaen enemmän niin
laadun kuin kunnon osalta. Kuitenkin
mukana oli monia hyvin puhuttelevia
salukinarttuja, jotka edustivat erilaisia
mutta rotutyypillisiä tyyppejä.
Junioriluokka (6 ilmoitettua, kaikki
paikalla, kaksi kp:tä)

Luokan voitti deer grizzle Rudan
Nediva, kp, hyvin kasvanut klassinen narttu, tyyppiä, jota harvoin enää
näkee (ainakaan Ruotsissa). Kaunis pää
ja ilme. Toisena, kp:llä, oli musta grizzle
Sincerity Kalimantan Aya, jonka pentueveli voitti junioriluokan edellisenä
päivänä. Suloinen narttu, jolla oli hienot
mittasuhteet, feminiininen pää ja ilme.
Nuorten luokka (7 ilmoitettua, kaikki
paikalla, kolme kp:tä)

Ensimmäiseksi kp:llä sijoittui erittäin puhutteleva kermanvärinen Aziz
Palmira, jonka veljiä arvostelin edellisenä päivänä. Hyvin kaunis ja tasapainoinen narttu, jolla oli loistava ilme ja
pigmentti. Toiseksi, kp:n kera, sijoittui
toinen hyvin puhutteleva, tasapainoinen musta grizzle narttu, Al Zubeida

Laila Aïcha, jolla oli kaunis pää ja ilme,
erinomainen ylälinja ja hienot liikkeet.
Kolmas, myös kp:lla, oli bl/silver Aziz
Qismah, näyttävä ja elegantti narttu,
jolla oli kiiltävä musta karva, hyvin kehittynyt etuosa, hieno ryhti ja joka liikkui erittäin hyvin. Näistä kolmesta pidin
todella paljon!
Avoin luokka (26 ilmoitettua, 22
osallistujaa, neljä kp:tä)

Iso luokka, jossa laatu oli vaihteleva.
Ykköseksi kp:llä sijoittui kermanvärinen
Wallaby’s Azbah Al-Azalia, joka oli
hyvin puhutteleva tasapainoinen narttu,
jolla oli hyvänmuotoinen sopivan syvä
ja pitkä rintakehä, hyvä vyötärö, tyypillinen ylälinja, tasapainoiset kulmaukset
edessä ja takana, miellyttävä ilme, pehmeät ja maatavoittavat liikkeet sekä sopiva ryhti. Olin hyvin ihastunut siihen
ja siitä tuli myöhemmin avoimen luokan
BIS. Toiseksi kp:n kera tuli kermanvärinen ja valkoinen El Hamrah Kayesha,
joka myös oli erinomaista tyyppiä, feminiininen ja tasapainoinen, kaunis
ilme, ihanat leveät reidet, harmoniset
kulmaukset.
Käyttöluokka (10 ilmoitettua, 9
osallistujaa, neljä kp:tä)

Käyttöluokka oli positiivinen yllätys!
Luokkavoittaja (ja myöhemmin Paras
narttuni ja ROP/BIS Cathy Smithillä)
oli musta grizzle El-Ubaid’s Sincerity

Isis. Se osoittautui samaksi nartuksi, joka edellisenä päivänä oli osallistunut valioluokkaan ja oli tuolloin ollut
Paras narttu Cathylla (ja VSP minulla).
Erittäin puhutteleva ja hyvin liikkuva
narttu, ja itse asiassa yksi harvoista, joka
liikkui rotutyypillisesti ja terveesti joka
suunnasta. Se osoittautui lisäksi voittaneen junioriuroksen emäksi. Minua
ilahduttaa erityisesti, että tällä nartulla
on tarvittavat tulokset käyttöluokkaan,
sillä kuulun niihin, jotka ylistävät periaatetta, että salukin tulee täyttää vaatimukset niin beauty- kuin performance-saralla, toisin sanoen olla sekä kaunis
että funktionaalinen. Toisena kp:llä oli
toinenkin puhutteleva hyvärakenteinen
grizzle, Dioskury Laralani of Ghazal
Alfarana, joka lopulta oli PN-4! Toisin
sanoen kaksi käyttöluokan nartuista
”voittajapallipaikoilla”!
Valioluokka (13 ilmoitettua, 11
osallistujaa, neljä kp:tä)

Luokan voitti fawn Aziz Leilah, Aziz
P-pentueen puolisisar. Ihana, klassista ja
tasapainoista mallia oleva narttu. Kova
kilpailija Paras narttu -kehässä, mutta
joutui lopulta tyytymään kakkossijaan
finaalissa. Toisena kp:llä oli mustahapsuinen fawn Kirman Floria, sekin klassista tyyppiä.
Senioriluokka 7-10 vuotta (11
ilmoitettua, 9 osallistujaa, neljä kp:tä)

Ykköseksi kp:llä nousi vahva
mutta elegantti musta grizzle narttu, jolla oli arvokas
ilme ja tasapainoinen pää, ihanat liikkeet. Melkein 10-vuotias. Toiseksi tullut 8-vuotias
Japejukan Niin Nätti Jotta
oli myös täysin minun makuuni, kermanvärinen ja linjakas.
Veteraaniluokka yli 10 vuotta
(8 ilmoitettua, 5 osallistujaa,
kaksi kp:tä)

Luokkavoittaja oli melkein
11-vuotias black fringed fawn
El Hamrah Chamed, toisena 13-vuotias bl/silver Aziz
Xanom.
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Yleisvaikutelmia
Haluan suuresti kiittää esittäjiä/omistajia siitä, että esitettyjen koirien hampaat
olivat pääosin hyvin hoidettuja ja puhtaita! Toki joukossa oli yksittäisiä koiria,
joiden olisi hyvä käydä ”hammashygieenikolla”, mutta oli ilo avata niin monen
koiran suut ja nähdä hienoja, puhtaita,
valkoisia hampaita, myös vanhemmilla
koirilla!
Kaikilla oli mukavat luonteet.
Muutamat olivat rotutyypillisen vastahakoisia antautumaan täysin vieraan ihmisen tutkittaviksi, mutta ei kovin moni.
Jotkut koirista olivat tottumattomia ja
siksi hieman epävarmoja. Useimmat
käyttäytyivät kuitenkin täysin tyypillisesti ja ihanasti.
Monilla oli rotutyypillinen, harmoninen ja pehmeä askellus sivusta katsottuna. Melko suorat tai hyvin suorat olkavarret olivat kuitenkin yleinen näky
ja niissä tapauksissa ei optimaalinen askelpituus tietenkään aina ollut mahdollinen. Aika monilla salukeilla oli huolimattomat etuliikkeet. Koiran kunto
ja sen saaman liikunnan muoto voivat joissakin määrin vaikuttaa tähän.
Kasvattajana tai omistajana ei kuitenkaan voi ”rakentaa koiriaan uusiksi”.
Saluki ei kuitenkaan saa tulla niin etupainoiseksi, sillä olisi ankanrinta tai bokserin tai jonkun muun rodun etuosa.
Kasvattajina ja tuomareina meidän
tulee kiinnittää enemmän huomiota ylälinjoihin. Toivottu rotutyypillisen harmoninen, ei liioiteltu eikä katkonainen
”kurvikkuus”, joka alkaa kevyesti kaartuvasta kaulasta jatkuen kaulan kiinnitykseen (joka ei saa olla liian suora) ja siitä
säkään ja selkään, lanneosaan ja ristiin,
päättyen alas kiinnittyneeseen pitkään
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häntään, on usein puutteellinen yhdestä tai useammasta kohdasta. Säkä ei saa
olla liian korostunut. Selkälinja ei missään nimessä saa olla täysin litteä, muttei
myöskään karppimainen. Sivusta nähtävän lanneosan kohdalla olevan kevyen kaaren tulee muodostua lihaksistosta.
Toivottua sulavan karteen jatkoa ei kuitenkaan muodostu, mikäli lanne päättyy
liian jyrkkään ristiin.
Monilla salukeilla oli hyvin jalot
päät, mikä on näyttävää, mutta toisinaan minua häiritsivät liian kapeat kuono-osat. Ei vain alaleuan vaan myös koko
kuono-osan tulisi olla paremmin kehittynyt, myös yläleuan. Tätä esiintyi usein
yhdessä liian matalan otsapenkereen
kanssa. Kasvattajina meidän tulee pitää
tämä mielessä valitessamme jalostuspartnereita koirillemme, jottemme tuplaa kyseistä virhettä. Pitkällä tähtäimellä tämä saattaa vaikuttaa myös purentaan
ja hampaiden asettumiseen. Ennen kenties näki täyteläisempiä kuonoja, mutta
tuolloin ne olivat usein yhteydessä karkeisiin kalloihin ja/tai liian korostuneisiin otsapenkereisiin. Kohtuullisuus on
avainsana.
Jotkin salukiurokset olivat kauttaaltaan liian raskaita minun makuuni. Se oli huolestuttavaa. Urosten tulee
toki olla maskuliinisia, mutta ei raskaita. Joillakin ei vielä vanhoilla uroksilla
oli liian mittavat rintakehät ja toivotut
kuroutuneet alalinjat olivat kadonneet
(tai kenties niitä ei koskaan ollutkaan?)
ja jotkin näistä olivat myös liian pulskassa kunnossa. Toki oli myös niitä samanikäisiä, jotka olivat liian ohuita ja
alikehittyneitä.
En tiedä tarkalleen kuinka monta sileäkarvaista salukia osallistui. Näiden jou-

kossa oli useita, muttei niin montaa kuin
olin toivonut, jotka minun silmiini olivat erinomaista rotutyyppiä.
Mitä tuli niihin melko lukuisiin ”aavikkosalukeihin” jotka oli ilmoitettu
tähän näyttelyyn, yritin kuvailla niitä
arvosteluissani niin objektiivisesti kuin
mahdollista, ts. mikä niissä mielestäni
oli tyypillistä salukille ja mikä ei: esim.
päät, ilmeet, mittasuhteet, värit jne. Sen
lisäksi tuli anatominen arvostelu, jossa
saatoin todeta useilla niistä olevan selviä puutteita, kuten esim. hirvenkauloja, etuasentoisia lapoja, suoria olkavarsia,
liian kulmikkaat ja karppimaiset lanneselät, joissa oli selkänikamia näkyvissä,
erittäin jyrkkiä ristejä ja liian korkealle kiinnittyneitä häntiä, jotka kannettiin liian korkealla selän yli kaartuneina.
Melkein kaikki nämä kuitenkin esitettiin esimerkillisesti ja ne olivat helposti käsiteltävissä. Mutta laatuarvostelussa
oli hyvin vaikeaa antaa enemmän kuin
H:ta, T:tä tai (joskus) EH:ta. Näin vaikka olin aika ”kiltti” arvosteluissani ja
laatuarvostelujen rajanvedoissa. Olisin
myös voinut antaa joillekin Hylätyn (perustuen epärodunomaisuuteen ja anatomisiin puutteisiin).
Voisin lisätä että olen opiskellut rotuamme vuosien ajan ja myös ollut hyvin
kiinnostunut sen historiasta ja kiehtovasta alkuperästä. Uros, jota käytin ensimmäiseen pentueeseeni 1977 oli esimerkiksi Kuwaitin tuonnin pojanpoika ja
sen takana oli myös useita muita linjoja, joissa alkuperäiset Englantiin tuodut
kantakoirat olivat varsin lähellä. Mutta
ne eivät näyttäneet sellaisilta, kuin monet
tässä näyttelyssä näkemäni ”aavikkosalukit”. Toki tiedämme, että salukin alkuperäalue on hyvin laaja. •
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Hetkiä matkan varrelta
teksti & kuvat Heidi maria lappalainen

Kymmenen vuotta sitten Ameenan oli tarkoitus juosta Lotzwilissä
Euroopan maastomestaruudesta. Tämän hankkeen kariutuminen toimi lopulta motivaationa emännälle lähteä reissuun uudestaan - tällä kertaa kuitenkin autolla Baltian, Puolan ja Saksan kautta.

Manzana arvostaa Lodz 55:n yllättävää viihtyisyyttä
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E

uroopan maastomestaruuskilpailuihin ilmoittautuminen piti luonnollisestikin jättää viime hetkeen ja sitten
tuskailla kun tarvittavat lomakkeet eivät suostuneet
tulostumaan asianmukaisesti täytettyinä. Kaiken varalta kävimme vielä Kotkan
Ruusussa hakemassa tytöille
kansainväliset näyttelytulokset.
Meitä oli kolme ihmistä ja yhdeksän koiraa pakkautuneina
kahteen pakettiautoon, kun
starttasimme kohti Sveitsiä.
Olin aiemmin matkustanut
melkein kaikkialle lentämällä,
joten luvassa oli nyt aivan erilainen elämys. Laiva kuljetti
meidän Helsingistä Tallinnaan,
mistä ajoimme läheisen leirintäalueen pysäköintialueelle ja
nukuimme autoissamme.
Päivänvalossa Viro ilahdutti
kattohaikaroilla, monenlaisilla
persoonallisilla rakennuksilla ja kauniilla maalaismaisemilla.
Minulle jo käynti pienessä ruokakaupassa oli jotain tajunnanräjäyttävää, kuin myös vanhalle raja-asemalle perustettu
Alko1000.

Kuvanottohetkellä ajelemme
Marjon perässä koiranäyttelyyn Liettuan Silutessa. Tässä
kohtaa olimme ajaneet vasta
noin 30 kilometriä vikasuuntaan ja olimme Klaipedassa.
Havaittuamme
virheemme,
otimme uuden määränpään
kolmesti, osumatta kertaakaan
oikeaan. Kun lopulta löysimme
näyttelypaikalle (vahingossa),
oli arvostelun kannalta liian
myöhäistä. Sitä ennen päädyimme mm. hautausmaalle,
maatilan pihaan ja näimme
outoja pitkäkorvia.

Joka ainoa kerta etsiessämme Liettuassa jotain
tiettyä paikkaa saimme
todeta, ettei pelkkä navigaattori riitä. Ajoimme
ensimmäisen
yöpaikkamme ohi siitäkin huolimatta, että kiinnitimme
heti sen persoonalliseen
tyyliin huomiota. Kun
vihdoin löysimme perille, saimme Samin kanssa
huoneen, joka oli pelkästään heikosti ilmastoitu,
kun taas Marjo joutui
yöpymään kylmässä ja
kosteassa kopissa. Ikkunoita ei uskaltanut edes
raottaa, koska ilma oli
sakeana hyttysistä.

Zelda, Kerttu ja Zabar.

Suosikkilautapelini (THURN
UND TAXIS) inspiroimana
päädyimme Puolassa Lodziin, ja
toki halusin ottaa kuvan punaisesta postikonttoristani sopivan
rakennuksen edessä. Saapuessamme majapaikkaamme kohtasimme avuliaan, mutta kovin
juopuneen vastaanottovirkailijan. Pienten kommunikaatiovaikeuksien jälkeen meidät
opastettiin huoneisiimme, jotka
olivat paikan rähjäisestä ensivaikutelmasta huolimatta erittäin
siistejä ja miellyttäviä!

Nämäkin tuntuisivat etsivän jotain..?
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Ennen siirtymistä Saksan
puolelle kokeilimme onneamme motelli Las Vegasissa.
Sikäli onni kyllä suosi, että
saimme maksamamme rahat
takaisin pienen tahtojen taiston jälkeen. Päätimme näet
olla maksamatta koirista yllättäen vaadittua lisämaksua
(per kuono oli sama kuin per
henkilö) ja poistua tästä herttaisesta murjusta. Nukuimme loppuyön Saksassa McDonaldsin parkkipaikalla.
Seuraavana iltana löysimme
itsemme idyllisestä pikkukylästä, joka sijaitsi laaksossa
viinitarhojen keskellä. Camping Escherndorf am Main oli meille terapeuttinen kokemus.
Hämärä laskeutui ennen kuin ehdimme ottaa kuvia ja aamulla satoi, mutta tiedän kyllä minne haluan leiriytyä jos vielä
päädyn Saksaan.

Kisapaikalle saavuimme myöhään keskiviikkona. Oli pimeää
ja vettä satoi. Istuin auton takaosassa pohtimassa klaustrofobisessa angstissa, miten kestän henkisesti, jos sama keli jatkuu
koko viikon. Mieliala koheni seuraavana aamuna, kun sade oli
lakannut ja saimme leirin pystytettyä.
Kisat käynnistyivät varsinaisesti perjantaina ja heti aamulla
tapahtui paljon. Joku herra oli ulkoiluttamassa kolmea salukiaan vapaana ensimmäisen kisapellon vieressä ja jotenkin
nämä onnistuivat eksymään pariin otteeseen radalle kesken
whippetien juoksun.
Lähdin Marjon kanssa katsastamaan pahamaineista ilmaviehettä, joka oli käytössä kolmannella radalla. Totesin radan
olevan odotuksiini nähden varsin kelvollinen, koska se oli sentään rakennettu kumpuilevaan maastoon. Alueella oli paljon
haukkoja ja näinkin yhden sellaisen koittavan siepata varsinaisen vieheen yläpuolella liehuvaa pienempää räsyä.
Olin jo aikeissa suunnata takaisin leiriimme, kun sain Samilta puhelun, että koirat olivat karanneet. Tilanne oli jo ohi
ja lauma koossa kun ehdin paikalle, mutta ilmapiiri ei ollut
paras mahdollinen. Kaiken kruunasi se, kun Sami oli avaamassa telttamme vetoketjua ja yllättäen hänen selkänsä sanoi
POKS, minkä jälkeen liikkuminen oli hyvin rajoittunutta.

Salukit kilpailivat lauantaina. Kaikki Suomen joukkueesta - jossa oli ainoastaan narttuja - selvisivät ehjinä ja parhaiten sijoittui
(15.) Maria Schaumanin omistama El Hamrah Nadiir. Urosten pistelaskussa oli taas jotain hämminkiä ja palkintojenjakoseremonia uusittiin sunnuntaina iltapäivällä. Voittajaksi mantteloitiin tällä kertaa Ameenan lapsenlapsenlapsi Tizpa Mehrzad Kamyab. Sunnuntaina juoksivat afgaaninvinttikoirat ja näiden voittoon ylsi Manzanan ja Zeldan lenkkikaveri Alfajiri
Ameretat eli Emma, jonka sisaruksia nähtiin podiumilla useita. Näistä juhlatunnelmista jouduimme lähtemään takaisin tien
päälle pysyäksemme aikataulussa.
Paluumatkan ainoat kunnolliset yöunet nukuimme jälleen Lodzissa, koska olin unohtanut ostoskassini paikalliseen kebabravintolaan ja onnistunut Facebookin kautta järjestämään sen talteen. Googlen käännöspalvelu tosin tuli tässä vaiheessa tarpeeseen, koska englantia osaavat asiakaspalvelijat olivat yllättävän harvassa. Hotellissa saimme kiitosta hyvinkäyttäytyvistä
koiristamme, joista ei tälläkään kertaa peritty lisämaksua.
Liettuassa oli taas oma twistinsä. Olimme varanneet huoneen motellista, joka ei sitten ollutkaan ihan suoraan reitillä ja jossa ei
lupauksista huolimatta ollutkaan henkilökuntaa paikalla. Kotoaan yöunilta herätetty respatäti myös ilmoitti, ettei koiria saanut
tuoda huoneeseen (joka oli pieni ja haisi kosteusvauriolta), joten päädyin pahoittelemaan aiheuttamaamme vaivaa ja jatkamaan
matkantekoa ilman yöunia.
Jonkinlaiset unenkaltaiset onnistuimme nukkumaan levähdyspaikalla Latviassa, lähellä merenrantaa. Viron puolella kohtasimme rastatukkaisen saksalaisliftarin, jonka poimimme kyytiin ja toimme lopulta Tampereelle asti. Hän kertoi pitävänsä
koirista, muttei luultavasti olisi halunnut niiden oksentavan rinkkaansa. •

ZELDA, MANZANA ja hollantilaiset sukulaiset:

GEER, DRISS, BORAT, SMEAGAL, MORSI & INSA
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Raa’zia Sahi’ba Al Asmaanii
BE 90,6 CEM
Oona-Ziva Y-Shirvan
DE 89,3
Speedfreaks Fire-And-Ice
SE 88,9 CACIL
Sha’zadi Ja’naan Al Asmaanii
BE 88,9 RCACIL
Tâdj Mahâl JadaKarida
CH 88,4
Ta’lisha Ishan’ti Al Asmaanii
BE 88,2
Amasoneland’s Anitras Dans
LT 88,2
Hediyeh Sharaf al Bait
DE 87,6
Catifa al Naqawa
RU 87,2
Inshirah Sharaf al Bait
CH 86,9
Hajar Sharaf al Bait
CH 86,8
Adilah al Nasya
CZ 86,7
Uma Chloe el Mahbub
DE 86,7
Jaz-Jazizah Al Djiibaajah
DE 86,5
FI 86,4
El H amraH Nadiir
om. Maria Schauman
Tal ‘ay Bila ‘Nihaya Al Asmaanii
DE 86,3
FI 86,2
NoN SErviam domiNa a Nimarum
om. Heidi & Lumikirsikka Lappalainen, Sanja Kuusela
Homa Sharaf al Bait
DE 86,1
Jaanaan Jasari al Firdous
FR 86,0
El Buste Farlat
LT 86,0
FI 86,0
Z arabiS QESaraH
om. Ritva & Jari Latva-Rasku
Tizpa Porgouhar Zarrin
CH 85,6
Ghadiya-Razuna al Firous
FR 85,5
Esadi-Persis al Firdous
FR 85,5
Euphoria van de Bruinbrand
NL 85,4
Al Nafiseh Eleeza
RU 85,4
NoN SErviam drakaiNa k arkHarodoN FI 85,3
om. Heidi Lappalainen & Sanja Kuusela
Azadeh Sarani Kambizes
PL 85,2
Maïssa Min al Asifé
FR 85,2
FI 85,2
Z arabiS roSalia
om. Ritva & Jari Latva-Rasku
Sharwassim Chakira
SE 85,2
Maram Farlat
PL 84,8
Shah Mat Sherazade
IT 84,8
Talija El Kolub
CZ 84,7
Kan-Ya-Ma-Kan Malika Bint Gale
IT 84,7
Gazaleh
IT 84,7
Aniyah al Nasyah
IT 84,5
Tizpa Porgouhar Nour
CH 84,4
Crazy van de Bruinbrand
NL 84,0
Pe’queña Pluma Al Asmaanii
CH 83,8
Hassana Min el Akbar
FR 83,5
Laaibah-Wazeerah al Firdous
FR 83,3
Red Hawk’s Mahzala Delisha
AT 81,6
Amar Asha
IT 81,2
Cabiria
IT 80,9
Volgai’as Isis
BE 69,6
Budjintayja Maysoona’s
PL 43,4
AT disk fin
Bita Silayja Sa’d al-Nashirah
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EL HAMRAH NADIIR

KUVA SABINE HORN
ZARABIS ROSALIA

KUVA SABINE HORN
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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34
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38
39
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41
42
43
44
45
46
47
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49
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51
52
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Tizpa Mehrzad Kamyab
Red Hawk’s Mabrouk Daylam
Ta’zeem El’ijahs Al Asmaanii
Ila Iranschahr
Sayy`ad Ma`hir Al Asmaani
Shah Mat Uajid
Djami van de Bruinbrand
Buskadjy Maysoona’s
Azar Kyaxarés
Red Hawk’s Qayyam Sharif
Massaoud Min al Asife
Ezarif van de Bruinbrand
Shamali Imram Nadir Ibn Raadin
Levar
C ’Ardaschir bi Nazir Ravan Bacht
Lily-Rose’s Raz Degan
Mohdjaheri al-Safi
Jaffar Fardos el Arab
Afifa Ataya (ECC 2016)
Ensaniyyat Mamnouna’s
Al Nafiseh Da’im
Mithrandir Min al Asife
Lironpili Hadi el Basher
Tizpa Mehrzad Kiarash
Shapour Karsziptar
Makran Min al Asifé
Red Hawk’s Qasim Samir
Ilyas-Ushas al Firdous
Al Nafiseh Caswar
Guschtaa Fardos El Arab
Shat Mat Zahir
Tizpa Mehrzad Kayvan
Sharwassim Chawki
Davu Jumanji F`Tooraj
Harun Sharaf al Bait
Lahatpar Hadi el Basher
Badavie Walking in Memphis
H’Elias Min el Akbar
Doubletime’s Matrix Revolutions
Ali Sarif Kambizes
Simhearth Zafferano at Tâdj Mahâl
Shamali Jayed Tafar Ibn Abu Shamah
Arabica Basim
Garay Fardos El Arab
Tizpa Porgouhar Isfandiyar
Carambah van de Bruinbrand
Najid Orman
Sha ’han Na ’waaz Al Asmaanii
Lugal Zaggizi Enkidou
Ghalib-Rahim al Firdous
Dioskury Araks Allous
Yashars Esteban
Kan-Ya-Ma-Kan Nahyan
Sharwassim Casim
Doubletime’s Red Pepper
Achthamar Haris Malak
Lupulus Hadi el Basher

CH
LV
CH
DE
AT
IT
NL
PL
CZ
LV
BE
NL
SE
DE
DE
IT
NL
IT
SE
PL
RU
NL
BE
DE
PL
FR
SE
FR
RU
BE
IT
CH
SE
DE
CH
BE
SE
FR
CH
PL
FR
SE
PL
BE
NL
NL
PL
DE
FR
FR
RU
SE
IT
NO
CH
AT
BE

89,3
89,3
88,8
88,8
88,7
88,1
87,8
87,3
87,1
87,1
87,0
87,0
86,9
86,8
86,5
86,5
86,4
86,2
86,2
86,2
86,1
86,1
86,1
86,0
85,9
85,8
85,6
85,6
85,5
85,5
85,4
85,2
84,9
84,9
84,9
84,8
84,8
84,7
84,7
84,4
84,4
84,1
83,8
83,8
83,8
83,3
83,2
83,0
82,9
82,5
82,4
82,1
81,9
81,7
81,1
79,2
74,4

CEM, CACIL
RCACIL

Marjon mietteitä radoista

Vuoden alussa voimaan tulleen sääntömuutoksen takia
tuomarineuvostoihin tarvittiin viisi tuomaria, joten
kaikki sellaiset, joilla oli mahdollisuus tulla paikalle otettiin ilomielin vastaan. Tämä oli ensimmäinen komennukseni ulkomailla ja kieltämättä se hieman etukäteen
jännitti - olihan kyseessä kansainvälinen arvokilpailu.
Silmämääräisesti sininen rata vaikutti muita pidemmältä, ja kuulin jonkun toimihenkilön sanovan, että radalla oli noin 20 rissaa. Suomen oloissa yleensä saadaan jo
10-12 rissalla riittävän tekninen rata, joten tuollainen
määrä käännöksiä vaatii koiralta todella paljon niin
ketteryyttä kuin kestävyyttäkin. Keltaisella radalla arvostelin itse lauantaina. Siinä oli pitempiä suoria, mikä
mahdollisti nopeiden koirien menestymisen.
Ilmavieherata vaati voimaa ja kestävyyttä. Radan pituus
oli vain noin 600 m, mutta korkeusvaihtelut tekivät siitä
raskaan. Rataan tehtiin ennen kisaa joitain muutoksia
turvallisuuden lisäämiseksi. Ojan yli viritettiin A:n mallinen aita, jotteivät koirat ojaa ylittäessään putoaisi sinne.
Myös joitain rissatolppia siirrettiin, koska ne olivat alun
perin koiran ajolinjalla.
Olin hiukan pettynyt ratoihin, koska odotin että olisi
panostettu laajempiin alueisiin. En tiedä tarkkaa loukkaantumisten määrää, mutta ilmeisesti niitä ei paljoa
tullut. Ratojen turvallisuus ei ollut kaikilta osin samaa
luokkaa kuin Suomessa.

Marjo Rantanen
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Sauvakävelyjä
teksti ja kuva sirpa tavasti

S

alukielämän rutiinit rikkoutuvat, kun taluttelijan
liikuntakyky tulee kyseenalaiseksi. Miten järjestät
salukiesi elämän, kun yhteiset lenkit ensin lyhenevät ja lopulta tulevat kokonaan mahdottomiksi eikä
juoksutarhaa ole?

Lonkkanivel otti ja kului, varoittelematta ja dramaattisesti
lyhyessä ajassa täysin toimintakyvyttömäksi ja vapaa kävely
loppui kokonaan. Siinä huomasit yhtäkkiä eläväsi täydellisesti kyynärsauvojen varassa, sinä, joka olet aina kantanut
päävastuun salukien liikuttamisesta ja kaikesta huollosta. Sitä
herkemmin muun suhteen myöntää kyvyttömyytensä, mutta
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salukeihin liittyvissä asioissa pitemmälle yrittää pärjätä apua
pyytämättä. Varsinkin kun silmissä ja ajatuksissa tuikkii jo
kohta kotiin muuttava salukinpentu, on ajankohta tuollaiselle
toimintakyvyttömyydelle erityisen huonosti ajoitettu. Niinpä
tässäkin tilanteessa entisenlaista elämää yritti jatkaa mahdollisimman pitkälle. Sauvakävelyn salat olivat hyvin hallussa
jo entuudestaan, eivätkä sauvat sinällään olleet este elämälle, mutta kyllähän ne pistivät monessa asiassa kehittelemään
uusia vaihtoehtoja toiminnoille.
Salukielämä ei ole ihan tavallista ihmisen elämistä eikä käveleminen kahden ison näkönsä avulla metsästävän vinttikoiran

kanssa ole tavallista kävelyä. Lenkit menivät ihan hyvin siihen
saakka, kun ne eivät enää menneet hyvin. Kun se naapurin
läiskikäs amstaffinarttu tuli yllättäen nurkan takaa yhtenä aamuna juuri siinä hetkessä, kun olit kumartuneena keräämään
kakkakasaa - kaupungissa kaikki koiriin liittyvät tapahtumat
alkavat silloin, kun olet kakankeruussa - kakat toisessa ja remmit ja sauvat toisessa kädessä. Jospa olisitkin huomannut amstaffin ennen öljyläiskän väristä salukia, olisit ehtinyt kieltää
sitä säntäilemästä, mutta etpä huomannut. Ehdit justiinsa siepata kakat pussiin, kun sinut pyöräytettiin terveen jalan ympäri kaaressa kohti amstaffia, sauvat lentelivät ilmassa oikealle
ja vasemmalle ja ruumiisi raahautui pitkin asfalttia iloisesti
tanssivan salukin perässä. Tai oikeastaan kahden. Narttuja
aamulenkillä, jee!
Amstaffinarttu ja omistaja katselivat kauempaa tapahtumia
ja kun veto loppui, alkoi taas kerran se salukin taluttelijan
nolotus ja harmistus. Kaatuminen salukien takia on aina
yhtä noloa, sauvojen kanssa tai ilman, eikä tämä kaatuminen
eronnut aiemmista, vain liikkuvia osia oli enemmän. Kakkapussikin lensi ilmassa sauvojen lailla. Toimimaton jalka tuli
perässä eikä sillä ollut mitään hätää, terve jalka sai suurimmat osumat. Viereisessä kerrostalossa verhot heiluivat useassa
ikkunassa, kerrostalokyttääjiä. Saipahan vaihteeksi oikeaakin katsottavaa se tyyppi, joka vahtaa aamuisin, pissaavatko
salukit kieltomerkkinurmikolle vai ei (eivät ole ikinä pissanneet).
Tuo jäi viimeiseksi sauvalenkiksi ja seuraavat viikot paranneltiin terveen jalan reikiä. Vastaantulevia koiria suuremmaksi
remmilenkkien epävarmuustekijäksi nousivat kevään myötä
liikekannalle lähteneet rusakot, joita aamuisin oli lähikaduilla
enemmän kuin kaksijalkaisia ja aamulenkit muuttuivat siksi
pitkässä remmissä syreeniin pissatukseksi, käsi tiukasti portaiden kaiteesta kiinni pitäen. Se ote on kestänyt monet kissojen,
siilien ja rusakoiden yllättävät kohtaamiset heti ulos astuessa,
ja kaide myös. Pitemmät lenkit alettiin tehdä iltapäiväisin,
kun saatiin auto käyttöön virka-ajan jälkeen.
Remmilenkit muuttuivat koirapuistokäynteihin ja irtaallaan
juoksemiseen. Kaupungissa on kaksi puistoa, joihin auton
pystyy ajamaan portille asti ja pari muuta paikkaa luvattomampaan irtipitoon, niissä salukit pystyi päästämään irti
suoraan autosta. Ja sitten oli oikea metsä. Metsässä käytiin
niin pitkään kuin jalka antoi ajaa, ja kun ajaminen loppui,
kaupungin paikat tulivat kyllästymiseen asti tutuiksi. Lopulta salukien ulkoilutus siirtyi kokonaan kakkosmiehelle. Tai

ykkönenhän se oikeastaan oli, tilapäisesti talon ainoa täystoimintakykyinen ihminen.
Valtava kiitos ja kunnia tuolle toimintakykyiselle tyypille,
joka piti yllä perheen salukien remmilenkkitaitoja kevään aikana, toi ja vei niitä autolle siinä vaiheessa, kun sauvakävelijä
vielä pystyi ajamaan muttei taluttamaan, pesi kuratassuja siinä
vaiheessa, kun sauvakävelijä ei pystynyt enää kumartumaan –
ja jaksoi kuunnella tämän turhautunutta nalkutusta salukin
varpaanväliin toimintakykyisen tekemän pesun jälkeen jääneistä hiekanjyväsistä tai yhdestä kokonaan pesemättä unohtuneesta jalasta. Onhan se oikeastaan ihan hyvä lopputulema,
jos kahdeksasta jalasta seitsemänkin pesee.
Sauvakävelijälle, sille salukien vastuuhenkilölle kevät oli nöyrtymisen aikaa. Oli vaikea hyväksyä, ettei pystynyt siihen,
mihin oli ennen pystynyt ja ettei pystynyt hoitamaan salukejaan itse. Oli keväässä hetkensäkin, erityisesti vappu. Silloin
mentiin metsään kaikki, salukit, jackrusselikaveri ja kävelykykyiset ihmiset lähtivät pitemmälle vaellukselle ja sauvakävelijä
sauvoineen jäi istumaan retkituoliin auton viereen. Salukeille
tilanne oli vaikea, ne eivät ymmärtäneet, miksi se yksi ei tule
mukaan. Tekivät aika paljon pitemmän lenkin kuin ihmiset,
kun kävivät monta kertaa katsomassa, että se sauvakävelijä
on vielä tallella auton luona. Radiosta soivat vappumarssit ja
aurinko lämmitti enemmän kuin tulevana kesäkuuna kertaakaan. Jälleennäkeminen, kun vaeltajat lenkiltä palasivat, oli
unohtumaton. Oli ihana jakaa salukien riemu, kun ne löysivät taas sauvakävelijänsä, pyrkivät sen syliin ja kaatoivat koko
tuolin ja kaikki.
Monen kuukauden sauvakävely päättyi leikkaukseen ja pian
sen jälkeen alkoi totuttelu salukien kanssa kävelyyn. Keväisen
sauvakävelijän, sen salukien päätoimisen ulkoiluttajan kanssa
remmissä vetäminen ei ollut luvallista, ei ollut ollut aikaisemmin eikä varsinkaan nyt. Mutta mies, joka meillä asuu, taluttaessaan salukeja antaa niiden vetää ja nehän vetävät, öljyläiskän värinen nuorempi varsinkin koko ruumiinsa ja sielunsa
voimin ja sinne tänne vielä. Salukit olivat siis saaneet viedä
taluttajaansa viime ajat ja ensimmäiselle lenkille lähdettäessä
pienenä epävarmuustekijänä oli niiden tuleva remmikäyttäytyminen, olisiko vetoa vai ei. No ei ollut! Salukit olivat ilmeisesti luokitelleet entisen sauvakävelijän vajavaiseksi jo pitkällä
aikavälillä, jollakin tavalla puutteelliseksi, sellaiseksi jonka
seurassa käyttäydytään varovaisesti ja joka otetaan pehmeästi
huomioon. Ei ollut vetoa salukeilla ennen kuin tuli vastaan se
ensimmäinen rusakko – mutta se on jo uusi tarina. •
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Koiran allergioista
ja ihosairauksista
teksti kaisa murole

O

n arvioitu, että jopa 20 % eläinlääkärin perus
praktiikan potilaista tulevat käynnille ihosairauden
takia. Tietyillä roduilla,
kuten valkoinen länsiylä
maanterrieri, labradorinnoutaja ja
ranskanbulldoggi, ovat ihosairau
det yleisempiä kuin muilla. Koska
korvakäytävä on ihopäällysteinen,
korvasairaus tulisi laskea yhdeksi
oireeksi ihosairaudesta. Vinttikoi
rilla iho ja kutinaoireista allergiaa
esiintyy harvemmin kuin monilla
muilla roduilla. Silloin tällöin ihosairauksiin perehtyneen
eläinlääkärin vastaanotolla näkee kuitenkin myös ihooirei
levia vinttikoiria.

merkki aktiivisesta bakteerien aiheuttamasta ihotulehdukses
ta eli pyodermasta. Eräissä autoimmuunisairauksissa, kuten
Pemphigus foliaceus, solunäytteet
ovat erittäin hyödyllisiä. Tämän
helpon tutkimuksen perusteella,
näytteessä mahdollisesti löytyvi
en akantosyyttien avulla päästään
jopa suoraan diagnoosiin.

Omistajan on tärkeä
ymmärtää, että kaikki
kutina ei johdu
allergiasta.

Kutisemattomia ja kutisevia ihosairauksia

Mikäli oireena on ihopatti, on
ohutneulanäyte ensisijainen sekä
helppo että kivuton tutkimus.

Immuunivälitteisten sairauksien, kuten vaskuliitin diagnoosi
perustuu patologin tutkimukseen ihon koepaloista, jotka ote
taan anestesiassa.

Kutisemattomat ihosairaudet voivat liittyä umpieritysrau
hasten sairauksiin, kuten kilpirauhasen vajaatoiminta (hypotyreoosi) tai lisämunuaisten kuorikerroksen liikatoimintaan
(nk. Cushingin tauti). Molemmat sairaudet ovat vinttikoirilla
harvinaisia.

Ihopotilaille varataankin usein pitkät vastaanottoajat, koska
pelkästään näytteiden tutkimiseen mikroskoopilla kuluu pal
jon aikaa.

Omistajan on tärkeä ymmärtää, että kaikki kutina ei johdu
allergiasta eikä myöskään kaikki karva ja ihomuutokset ole
allergiaa.

Yleisin esimerkki kutinasta, joka ei johdu allergiasta, on tie
tenkin ulkoloiset. Hilsepunkkia esiintyy etenkin nuorilla koi
rilla ja loista ei voi erottaa silmin. Syyhypunkkitartuntaa eli
kapia eläinlääkäri löytää säännöllisesti myös kaupunkikoirilta.
Täit ja kirput omistaja yleensä huomaa itsekin. Loiset diag
nosoidaan raape ja karvanäytteestä tai hoitokokeilun avulla.

Solunäyte tie diagnoosiin
Oikotietä diagnoosiin ei ole. Diagnoosin ja oikean hoidon
kannalta erittäin tärkeitä ovat eläinlääkärin ottamat solunäyt
teet sekä ihon pinnalta että syvemmältä, esimerkiksi ruven
alta tai märkänäpyn sisältä. Solunäytteestä tutkitaan muun
muassa mikrobeja eli bakteereita ja hiivoja. Lisäksi etsitään
valkosoluja ja minkä tyyppisiä valkosoluja löytyy. Katsotaan
näkyykö valkosolujen sisällä olevia bakteereita, mikä on aina
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Ulkoloiset tai kasvaimet kutinan
aiheuttajina

Toinen harvinaisempi esimerkki eri astein kutisevasta iho
muutoksesta ovat mastsolukasvaimet. Nämä ovat koiran
yleisin ihokasvain ja toiseksi yleisin koiran pahalaatuisista
kasvaimista. Mastsolukasvain ja sen ympärys voivat kutista,
punoittaa ja olla turvoksissa. Turvotuksen ja punoituksen

laatu voi vaihdella jopa vuorokauden sisällä. Oireilu johtuu
kasvainsolujen sisällön aiheuttamasta tulehdusreaktiosta ja
kutina kasvaimen vapauttamasta histamiinista. Eläinlääkäri
pääsee diagnoosiin helposti ohutneulanäytteiden avulla.

Ihotulehdus kutinaa aiheuttava,
toissijainen sairaus
Pyoderma eli ihotulehdus ja ulkokorvan tulehdus ovat toissi
jaisia sairauksia eli oireilu toistuu hoidon jälkeen, mikäli alla
olevaa syytä ei ole löydetty ja hoidettu. Täytyy muistaa sekin,
että tulehtunut iho kutisee, vaikka alkuperäinen sairaus, esi
merkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta, ei ole kutinaa aiheut
tava.
Bakteerien herkkyys antibioo
teille on viime vuosien aika
na hälyttävästi heikentynyt.
Tämän vuoksi pinnalliseen iho
tulehdukseen, kuten “hotspot”
tai karvatupen tulehdukseen eli
follikuliittiin ei tulisi käyttää
suun kautta annettavaa antibi
oottia enää lainkaan. Antibiootit
säästetään syviin ihotulehduk
siin ja niihinkin bakteeriviljelyn
ja herkkyysmäärityksen mu
kaan. Monia antibioottikuureja
saaneilta ja pidempään sairasta
neilta ihopotilailta tulisi ennen
uuden hoitosuhteen aloittamista
seuloa moniresistentit bakteeri
kannat, kuten MRSP ja MRSA.
Näitä bakteereita kantava lemmikki voi levittää moniresis
tentin bakteerin toiselle potilaalle esimerkiksi eläinlääkäri
aseman tiloissa, jos asianmukaisesta eristyksestä ja desinfek
tiosta ei huolehdita.

siitepölyallergia oireilee ainakin aluksi vain siitepölykautena.
Atopian hoitoon on useita vaihtoehtoja, mutta mikään niistä
ei paranna koiraa kokonaan. Atooppisen koiran hoito vaatii
omistajalta aikaa ja vaivaa. Voidaan käyttää siedätyshoitoa,
joka vähentää allergiareaktiota. Siedätyshoidon aloittami
seksi tutkitaan, mille koira on allerginen joko verinäytteestä
tai ihotestein. Ilman atopiadiagnoosin varmistamista otettu
allergiatesti voi antaa virheellisen tuloksen, joten tässäkään
tapauksessa ei ole oikotietä diagnoosin tekemiseksi. Yksin
kertaistettuna naapurin terveellä pystykorvalla voi olla aller
giatesteissä positiivisia löydöksiä, vaikka koiralla ei ole mitään
allergian oiretta eikä se sairasta atopiaa.
Siedätyshoito auttaa erinomaisesti vain noin 20 % atoopik
kopotilaista. Kuitenkin toisaalta noin
80 % atoopikoista hyötyy siedätys
hoidosta, jolloin muita lääkkeitä tar
vitaan vähemmän. Koska siedätyshoi
to on niin turvallinen, on se edelleen
ensisijainen hoito atoopikoille. Siedä
tyshoidon rinnalla, varsinkin hoidon
alkuvaiheessa, käytetään myös muita
lääkkeitä.

Siedätyshoito
auttaa erinomaisesti
vain noin 20 %
atoopikkopotilaista.
Toisaalta noin 80 %
atoopikoista hyötyy
siedätyshoidosta,
jolloin muita lääkkeitä
tarvitaan vähemmän.

Atopian toteaminen ja hoitokeinot
Atopian eli pölyallergian diagnoosi perustuu muiden syiden
poissulkuun ja tyypillisiin oireisiin. Atopiassa allergeenit tule
vat elimistöön hengitysteiden ja ihon kautta.
Kontaktiallergioissa vain pieni alue ihosta oireilee, tyypillises
ti läikällä tai paukamilla.
Ennen atopiadiagnoosia tulee tutkia, onko koiralla ruokaai
neallergia tai yliherkkyys oireiden taustalla. Täytyy muistaa,
että ruokaaineyliherkkyys ja atopia ovat yleisin syy korvatu
lehdusoireisiin. Joskus ruokaaineallergian ainoat oireet ovat
suolistooireet. Ainoa luotettava vaihtoehto ruokaainealler
gian diagnoosin saamiseen on eliminaatiodieettikokeilu. Ve
rinäytteestä tutkittava ruokaaineyliherkkyystesti on erittäin
epäluotettava.
Tavallisin pölyallergian eli atopian aiheuttaja on pölypunk
ki. Mikäli koira oireilee vain tiettynä vuodenaikana, voidaan
siitä vetää johtopäätöksiä mahdollisesta syystä, esimerkiksi

Nykyään atopian hoidossa on saatu
hyviä tuloksia paikallislääkityksillä.
Nämä vähentävät huomattavasti si
vuvaikutusriskiä. Kutinaa lievittävillä
shampoilla ja suihkeilla sekä rasvahap
povalmisteilla saadaan oireita hillittyä
ja koira voi pärjätä ilman muuta hoi
toa. Hydrolysoitu ruokavalio (esim.
Hill’s Z/D, RoyalCanin Hypoallergenic ja Anallergenic) aut
taa osaa atoopikoista. Kortisonilääkitys lievittää tehokkaasti
oireita, mutta sillä on pitkäaikaiskäytössä paljon sivuvaiku
tuksia. Antihistamiinien teho koirilla on huomattavasti hei
kompi kuin ihmisillä. Vain noin 20 % koirapotilaista hyötyy
jonkin verran antihistamiineista (mm. Atarax, Zyrtec).

Uusimpia lääkkeitä atopian hoidossa
SIKLOSPORIINI (Atopica, Sporimmune, Cyclance). Sik
losporiinia on saatavana sekä nestemäisessä että kapselimuo
dossa. Siklosporiini estää Tsolujen aktivoitumista ja tulehdus
ta aiheuttavien solujen määrää ja aktiivisuutta. Siklosporiinin
tehosta on paljon tieteellistä näyttöä sekä sen tehokkuudesta
että turvallisuudesta. Sen teho atopian hoidossa on samaa
luokkaa kortisonin kanssa, mutta vaikutus alkaa hitaammin.
Vaikka siklosporiinia käytetään eniten atopian hoidossa, sitä
on menestyksellisesti käytetty myös moneen muuhun ihosai
rauteen kuten SAtautiin tai perianaalifistuloosiin. Yleisimpiä
haittavaikutuksia ovat ohimenevät suolistooireet, etenkin pa
hoinvointi. Siklosporiini voi myös altistaa virtsateiden tuleh
duksille ja harvinaisesti laukaista diabetes mellituksen eli soke
ritaudin. Yksi mahdollinen sivuvaikutus on ikenen liikakasvu.
Joillakin potilailla haittavaikutukset eivät mene ohi ja lääkitys
joudutaan keskeyttämään. Lääke tulee antaa tyhjään vatsaan
vähintään kaksi tuntia ennen tai jälkeen aterian.
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Siklosporiinin etuja verrattuna kortisoniin:
• Ei rasita samalla tavalla maksaa ja munuaisia.
• Ei haurastuta luustoa tai jänteitä ja lihaksia eikä ohenna
ihoa.
• Turvallinen pitkäaikaiskäytössä.
• Voi käyttää siedätyshoidon aikana.
Siklosporiinin haittoja verrattuna kortisoniin:
• Lääkkeen kallis hinta.
• Vaikutus alkaa hitaammin.
• Pahoinvointi melko yleistä. Pahoinvointia voi vähentää
pakastamalla lääkekapselit ja antamalla lääke suoraan
pakkasesta potilaalle.
• Siklosporiinihoidosta täytyy pitää taukoa 2 viikkoa ennen
ja 2 viikkoa jälkeen rokotuksen.
• Yhteisvaikutuksia useaan eri lääkeaineeseen, kuten suun
kautta annettavat sienilääkkeet ja jotkut loislääkkeet.
OKLASITINIBI (Apoquel). Uusin lääke suun kautta atopi
an hoitoon. Oklasitinibi on januskinaasin (JAK) estäjä, estä
en allergian aiheuttaman kutinan ja tulehduksen pääreittejä
välittävien soluvälittäjäaineiden toimintaa. Pääkäyttökohde
on nimenomaan kutinan hoito ja lääkettä voidaan käyttää
myös lyhytaikaiseen hoitoon kortisonin sijaan. Vakavia hait
tavaikutuksia ei ole todettu, mutta kuten kaikissa pitkäaikais
lääkityksissä, säännöllistä veri ja virtsanäytekontrollia suosi
tellaan. Yleisimmät haittavaikutukset ovat ripuli, oksentelu
ja vähentynyt ruokahalu. Teho kutinaan on samaa luokkaa
kortisonin ja siklosporiinin kanssa.
Oklasitinibin etuja verrattuna siklosporiiniin:
• Tehoaa paljon nopeammin, jopa tunneissa.
• Hieman edullisempi, mutta kuitenkin selvästi kalliimpi
kuin kortisoni.
• Saa antaa ruoan kanssa tai ilman.
• Ei estä rokotusta eikä vaikutuksia muihin lääkkeisiin.
Oklasitinibin haittoja verrattuna siklosporiiniin:
• Kokemukseni mukaan teho saattaa laskea muutamien
viikkojen käytön jälkeen.
• Ei vaikuta yhtä hyvin tulehdusta hillitsevästi siinä vai
heessa, kun ihossa on jo kroonisia muutoksia.
• Käyttöaiheita ainakin tällä hetkellä vielä vähemmän.
• Ei ole tutkittu vielä riittävästi kissoilla.
Uusia tukihoitoja allergioihin ovat myös suun kautta annetta
vat täydennysrehut, jotka sisältävät biovasteenmuuntajia, jotka
vaimentavat kutinaan ja tulehdukseen liittyvien biologisten vä
littäjäaineiden vapautumista. Tällaisia tuotteita ovat esim. Re
donyl Ultra (Dechra) ja Hill’s Prespriction Diet DermDefense.
Näiden tuotteiden tehosta on jonkin verran näyttöä atooppi
silla koirilla. Samanlaisia laajoja tutkimustuloksia kuten lääk
keistä ei ravintovalmisteista usein ole julkaistu. Muita ravinto
valmisteita, joista on tutkimuksissa todettu olevan apua, ovat
jo pitkään käytössä olleet rasvahappovalmisteet, antioksidantit
E ja Cvitamiini, sinkkivalmisteet ja biotiini. Näistä on usein
apua muiden hoitojen rinnalla, mutta ne eivät yksistään riitä
pitämään allergiaa sairastavaa lemmikkiä oireettomana.
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Vältä sairauden kroonistuminen, reagoi
pieniinkin muutoksiin
Huomioitavaa ihooireilevan lemmikin omistajalle:
Kaikkien iho ja korvasairauksien hoito on selvästi edullisem
paa ja helpompaa sairauden alkuvaiheessa kuin vasta silloin,
kun oireet ja muutokset ovat päässeet kroonistumaan. On
hyvä päästä selvittämään kutinan syytä, ennen kuin iho tu
lehtuu raapimisen tai nuolemisen seurauksena.
Etenkin ulkokorvien tulehduksessa tulee ehdottomasti välttää
kroonista sairautta. Krooniseksi korvasairaudeksi kuvataan
sellaista tilaa, jossa kliiniset oireet ovat olleet yli 30 päivää ja
korvaan alkavat muodostumaan tyypilliset krooniset muu
tokset. Krooninen korvatulehdus on monimutkainen saira
us ja yksi yleisimmistä syistä, miksi koirapotilas on lähetetty
jatkotutkimuksiin ja hoitoihin ihosairauksiin perehtyneelle
eläinlääkärille.
Niinpä kehotankin lemmikin omistajia reagoimaan herkästi
pieniltäkin tuntuviin muutoksiin ja viemään lemmikin eläin
lääkärin tutkittavaksi mieluummin liian aikaisin kuin liian
myöhään.

Vatsaoireet joskus ruoka-aineallergian
ainoa oire
Vinttikoirilla esiintyy vaihtelevissa määrin suolistoongelmia.
Myös näissä on hyvä muistaa, että ruokaaineyliherkkyyden tai
todellisen ruokaaineallergian ainoa oire voi olla löysät ulosteet
ja muu mahaoireilu. Suolistooireisillakin diagnoosi perustuu
muiden syiden, kuten sisäloisten tai sisäelinsairauksien poissul
kuun ja sitten dieettikokeiluun. Vaikeissa tapauksissa otetaan
suolesta koepaloja. Joskus esitiedot ja yleistutkimus viittaavat
ripuloivalla koiralla siihen, että on syytä aloittaa suoraan dieet
tikokeilu ilman hinnakkaampia jatkotutkimuksia.
Eliminaatiodieetin pituus on ihosairailla 6–8 viikkoa. Menee
usein yli kuukausi, ennen kuin ruokavalion muutoksen positii
viset vaikutukset näkyvät ihooireisilla. Suolistooireisilla vain
neljän viikon eliminaatiodieettiaika on riittävä, koska suolisto
oireilevassa ruokaaineallergiassa oireet poistuvat oikean ruoka
valion myötä jo 1–2 viikossa.
Ihosairauksissa ja allergioissa avoin ja luottamuksellinen suhde
eläinlääkärin kanssa on tärkeää. Oma eläinlääkäri suunnittelee
tutkimukset ja hoitosuunnitelman tapauskohtaisesti.
Kun oikea diagnoosi ja sen kautta hoito löytyvät, voi allerginen
potilas elää hyvää elämää. Onnistuneen lemmikin hoidon ta
kana on kuitenkin aina hoitoon sitoutunut, välittävä omistaja. •

Kaisa Murole toimii eläinlääkärinä Eläinlääkäriasema Valjakossa. Tekstin suora lainaaminen ilman kirjoittajan lupaa kielletty.
Eläinlääkäriasema Valjakko, 01510 Vantaa, www.valjakko.fi

Rakkaani
rajusti allerginen
teksti ja kuvat anne lipponen

H

ado oli muutamaa kuukautta alle kaksivuotias, kun
sen ensimmäiset kutinaoireet alkoivat keväällä 2005.
Sen tiedämme nyt, jälkikäteen. Aivan ensimmäisenä kutinan syyksi epäiltiin sikaripunkkia, ja Hado
sai Stronghold-käsittelyn. Oireet helpottivat välillä, mutta en
muista, että Strongholdilla olisi ollut välitöntä vaikutusta.

eläinlääkärin mukaan ne olivat suhteellisen kalliita ja toisaalta epävarmoja, joten allergiaoireiden aiheuttajaa kannattaisi
ensin etsiä eliminaatiodieetin avulla. Todennäköisimmät allergian aiheuttajat olivat eläinlääkärin mukaan vehnä ja naudanliha, joten kana olisi hyvä lähtökohta eliminaatiodieetille.
Näin me toimimme.

Kevään taittuessa kesäksi kävimme jälleen eläinlääkärissä,
sillä oireet palasivat hieman entistä voimakkaampina: Hado
hankasi silmiään ja raapi kylkeään. Tällä kertaa eläinlääkäri
epäili seasonal flank alopeciaa, juoksukiertoon liittyvää kutinaa
ja karvanlähtöä. Eläinlääkäri oli eri kuin edellisellä kerralla, ja
hän väläytteli nyt myös epäilyä mahdollisesta allergiasta. Keskustelimme tuolloin allergiatestien mahdollisuudesta, mutta

Uudesta dieetistä huolimatta oireet eivät helpottaneet, päinvastoin. Karvattomia laikkuja alkoi olla useita ja Hadon silmänympärykset ja kuono olivat nekin karvattomia ja punoittavia. Päädyimme jälleen eläinlääkärin pakeille. Nyt Hadosta
otettiin muutama pullo verta. Pullot lähetettiin Yhdysvaltoihin analysoitavaksi. Tuloksia odotellessamme syötimme Hadolle lyhyen kortisonikuurin. Se helpottikin potilaan oloa,
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millään voineet olla varmoja, että kaikki Hadoa allergisoiva oli testattu. Siedätysliuos oli myös melko kallista. Ainoa
huono puoli siedätyshoidossa eläinlääkärin mukaan olisi, että
koiraa ei voisi sen aikana lääkitä juuri mitenkään. Oireiden
tulisi helpottua itsestään kuukausia kestävän hoidon edetessä.

joskin ulkona saimme ravata jatkuvasti, myös keskellä yötä,
pissillä.
Muutamassa viikossa saimme tulokset. En ollut lainkaan varautunut siihen, mitä puhelu eläinlääkärille toisi tullessaan.
Olin ajatellut, että allergiatestit antavat täsmäratkaisun, sitten
tietäisimme, mitkä ruuat jättää pois Hadon ruokavaliosta, ja
kutina helpottaisi. Eläinlääkärillä oli kuitenkin toisenlaisia
uutisia. Hadon positiivisten tulosten lista oli pitkä kuin nälkävuosi: lohi, kana, mulperipuu, koivu, kissa, puuvilla, varastopunkki, vehnä, useat homeet (joita on ulkoilmassa aina),
pujo, jne… Lisäksi oli täysin mahdollista, jopa todennäköistä,
että testattujen allergeenien listasta puuttui jokin, jolle Hado
oli allerginen.
En tiennyt mitä ajatella. Eliminaatiodieettimme oli siis mennyt pieleen heti alusta saakka, kana oli yksi syyllisistä. Vaikka
syöttäisimme Hadolle ainoastaan naudanlihaa (jonka siis piti
olla syyllinen, kaiken pahan alku ja juuri), emme siltikään
koskaan pääsisi eroon esimerkiksi ilmassa olevista homeitiöistä tai siitepölyistä. Koiraa ei voisi laittaa muovikuplaan.
Tuosta puhelusta alkoi uusi elämänvaihe. Meillä alettiin siivota lähes päivittäin, sillä pölypunkki on hyvin läheistä sukua
Hadoa allergisoivalle varastopunkille, vaikka testien mukaan
Hado ei pölypunkille allerginen ollutkaan. Kaikki kuivaruoka jäi pois Hadon uudesta ruokavaliosta, myös ihmisille tarkoitetut kuivatuotteet kuten riisi ja ohra, koska niissä on aina
jäämiä varastopunkista. Aina. Jatkaisimme raakaruoalla.
Uuden, hyvin tiukan ruokavalion tueksi Hadolle aloitettiin
jälleen uusi kortisonikuuri. Koira oli kuitenkin nuori, eikä jatkuva kortisonin syöttäminen ollut mielestäni mikään vaihtoehto. Etsiydyin jälleen uuden elinlääkärin vastaanotolle. Olin
kuullut hänestä paljon hyvää, ja ihanaa palvelua saimmekin.
Päätimme yhdessä kokeilla siedätyshoitoa.
Hadolle tilattiin allergiatestien tulosten perusteella yksilöllinen liuos, jota niskanahan alle piikittämällä ja annostusta
hiljalleen nostamalla piti parantaa sietokykyä. Yritys oli melko
epävarma, sillä vaikka allergiatestit olivat olleet laajat, emme
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Niin minä opin pistämään koiraa. Liuosta piikitettiin muutaman päivän välein Hadon niskaan. Mitä pidemmälle hoito
eteni, sitä hurjemmalta Hado alkoi näyttää. Sen naama alkoi
olla lähes karvaton, sen vasemman silmän alapuolelle muodostui jatkuvasta hankaamisesta patti ja sen kylkiin ilmestyi
finnin näköisiä näppylöitä. Rasvasin näppyjä korvatulehduksiin tarkoitetulla Canofitella eläinlääkärin antamien ohjeiden
mukaan, ja se auttoikin hieman, hetkellisesti. Korvien hoitoon tarkoitettu annostus, muutama tippa, ei tietenkään riittänyt laisinkaan, kun ainetta käytettiinkin nyt ”ulkoisesti”.
Meistä tuntui todella pahalta katsoa kutisevaa koiraa vierestä.
Tilanne paheni koko ajan.
Muutaman kuukauden jälkeen kävi selväksi, että siedätyshoito oli lopetettava kesken. Se aiheutti Hadolle vain lisäkärsimystä, eikä siitä selvästikään ollut apua. Oireet olivat
jatkuvasti vain pahentuneet. Palautin jäljelle jääneet liuokset
eläinlääkärille, ja saimme tilalle antibiootit ja järisyttävän annoksen Atopicaa, uutta allergialääkettä, joka ei ollut koiran
elimistölle aivan niin kuormittavaa kuin kortisoni. Toisaalta
se oli myös kymmenen kertaa kalliimpaa.
Atopica-kuuri alkoi hyvin suurella annostuksella. Muutamassa viikossa näimme, että se auttoi selvästi. Karva alkoi
taas kasvaa Hadon naamassa ja näppylät hävisivät. Hado ei
jatkuvasti hangannut itseään sohvaa vasten. Keväällä 2008
päätimme myös, että Hado steriloitaisiin, sillä hormonikierron heilahtelut saattoivat ajoittain pahentaa kutinaoireita. Oli
myös käynyt erittäin selväksi, ettei Hadoa koskaan käytettäisi jalostukseen, joten ainoa huono puoli steriloinnissa olisi
karvankasvun lisääntyminen. Esteettiset syyt eivät enää vaakakupissa painaneet: pitkään karvattomana ollut koira saisi
kasvattaa karvoja vaikka kymmenkertaisesti, me halusimme

vain, että sen olisi hyvä olla. Jatkuvasta lääkityksestä johtuen
sen näyttelyt olivat joka tapauksessa nyt näytelty.
Näillä eväillä mentiin loppuun saakka. Ruokavalio ja tiukka
lääkitys olivat Hadolle apuna, mutta pienen kutinan kanssa se
joutui elämään. Sisustuksemme suunniteltiin Hadoa silmälläpitäen, muun muassa pintamateriaalit, sohvatyynyt ja päiväpeitot valitaan niin, etteivät ne aiheuta ärsytystä, puuvilla kun
oli yksi allergeeneista.
Atopica vaihtui kortisoniin muutaman vuoden käytön jälkeen,
sillä sen vaikutus alkoi hiipua ja näppylöitä jälleen ilmestyä.
Kortisonin annostus pidettiin kuitenkin mahdollisimman alhaalla, joten Hadon kuntoa ja kutinaa täytyi arvioida päivittäin. Eläinlääkäri totesi kuitenkin, ettei kortisoni välttämättä
aiheuta minkäänlaisia sivuoireita, sillä koirien elinaika on kuitenkin melko lyhyt suhteessa ihmisen elinaikaan. Se lohdutti
hieman.
Korvamme panivat aina merkille kaikki kaaputusäänet, niin
on edelleen muidenkin koiriemme kanssa, vaikka Hadoa ei
enää ole. Lisäksi Hadoa käytettiin säännöllisesti eläinlääkärin
tarkastuksissa, joissa tarkkailtiin, miten kortisoni vaikuttaa
sen elimistöön. Tammikuussa 2015 verikokeissa näkyi ensimmäisen kerran huolestuttavan korkeat maksa-arvot. AFOS-arvo oli jopa niin korkea, ettei eläinlääkärin käytössä ollut laite
enää antanut tulosta lainkaan. Tuolloin olin jo aivan varma,
että Hadon aika on koittanut. Kaikesta huolimatta maksaarvot lähtivät muutaman viikon kortisonitauon jälkeen taas

laskuun ja palasivat
lähes normaalille tasolle. Hadon oireille
nuo viikot kuitenkin olivat jälleen tuhoisat, ja päätinkin,
ettei kortisonin antamista enää keskeytetä. Tärkeintä oli
Hadon elämänlaatu.
Hado ei muusta tiennytkään, se eli jatkuvan kutinan kanssa
lähes koko elämänsä
ajan. Se näytti vuosiaan vanhemmalta,
mutta pysyi reippaana viimeisiin kuukausiinsa saakka. Syyskuussa 2016 se eräänä aamuna yllättäen ei enää päässyt jaloilleen. Oli ilmaantunut jälleen uusi oire, tällä kertaa allergiasta
johtumaton, jo muutenkin niin pitkälle listalle. Tiesimme,
että oli aika tehdä viimeinen palvelus.
Hado eli kaikesta huolimatta yli 13-vuotiaaksi. Se opetti
meille salukien salat ja sen, ettei taistelutta luovuteta koskaan.
Vaikka eläinlääkärien vastaanottohuoneet tulivatkin meille tutuiksi ja elämäämme ja kotiamme järjesteltiin niin, että
Hadolla olisi mahdollisimman hyvä, en vaihtaisi päivääkään
pois. •

fakta

Koiran ruoka-aineallergia ja atopia
•

Koiran ruoka-aineallergia voi puhjeta missä iässä tahansa,
mutta yli kolmasosa potilaista sairastuu alle 1-vuotiaana.

•

Koiran allergia on oman immuunijärjestelmän ylimitoitettu
reaktio tekijään, jonka keho olettaa haitalliseksi. Intoleranssi
sen sijaan ei liity immuunijärjestelmän toimintaan, vaan
on ruuansulatuskanavan reaktio sopimattomaan tai
pilaantuneeseen ruokaan.

•

Mikä tahansa ruoka-aine voi aiheuttaa ruoka-aineallergiaa,
mutta joidenkin ruoka-aineiden on todettu aiheuttavan
useammin allergiaa kuin toisten. Tällaisia aineita koirien
ruuissa ovat esimerkiksi naudanliha, maitotuotteet, kana,
lammas, kala, kananmunat, maissi, vehnä ja soija.

•

Koiran atopia on yleisesti koirilla esiintyvä ihosairaus. Koiran
atooppinen ihottuma tarkoittaa perinnöllistä kutisevaa
ja tulehduksellista allergista ihosairautta, jota kutsutaan
lääketieteessä atooppiseksi dermatiitiksi. Koiran atopia
ilmenee kutinana, ihon raapimisena ja punoituksena. Kaikista
koirista noin 10–20 % on atoopikkoja. Tyypillisiä allergeeneja
ovat huonepöly- ja varastopunkit, siitepölyt, homeet, sekä
ihmisen ja eläinten hilse.

•

Toisin kuin ihmisillä, koirilla astma, allerginen nuha ja silmän
sidekalvon tulehdus ovat harvinaisia atopian oireita. Koira
reagoi useimmiten ihollaan.

•

Tyypillisesti koiran ihottuma on nuoren aikuisen koiran vaiva,
ja atopiaoireet alkavatkin 75 prosentilla atoopikoista
6 kk – 3 vuoden iässä.

•

Siedätyshoito on suositeltava hoitokeino monelle atoopikolle.
Noin 60 % koirista hyötyy siedätyshoidoista jossain määrin ja
osa todella paljon.

•

Vain viisi – kolmekymmentä prosenttia koirista saa avun
pelkästä antihistamiinilääkityksestä. Kortisoni tehoaa
koirilla hyvin, mutta sivuvaikutusten takia sitä ei pidä
korkealla annostasolla käyttää pitkään. Pieni, joka toinen
päivä annettava kortisoniannos voi olla tehokas ja riittävän
turvallinen hoitokeino. Kortisonia voidaan käyttää myös
paikallisesti voiteena tai suihkeena jos ihottuma ei ole
laaja-alainen.
www.elainlaakariin.fi/
koiran-allergia-koiran-ruoka-aineallergia/
www.elainlaakariin.fi/
koiran-allergia-koiran-atooppinen-ihottuma/
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Salukin rotumääritelmä:

ALUSTA ALKAEN
teksti gail d. goodman käännös micaela lehtonen

Ennen kuin perehdymme salukin
rotumääritelmän sanoihin, oikea
mielentila on hyödyksi. Aivan
ensimmäiseksi meidän täytyy
pohtia sitä, miksi rotumääritelmä
tehtiin, ja toiseksi meidän täytyy
ottaa huomioon sen laatijoiden
kokemukset ja asenteet. Lopulta
meidän tulee pohtia omaa
vastuutamme ikiaikaisen rodun
vaalijoina.

E

rityyppisten käyttökoirien yksittäisiä
kantakirjoja, jotka tuolloin olivat yksityishenkilöiden ja esimerkiksi metsästysorganisaatioiden omaisuutta, oli
olemassa jo vuosikymmeniä ennen kuin
kennelliitot saivat alkunsa. 1700-luvulla
ja 1800-luvun alussa funktio määritteli
koiran suvun ja laadun erinomaisuuden.
Koirat, jotka olivat taitavia työssään, olivat erinomaisia tietyn koiratyypin edustajia. Ulkomuoto todella oli funktion
seuraus. Alkuaikojen brittiläiset kantakirjat pitivät kirjaa myös roturisteytyksistä.
Sellaiset risteytykset kirjattiin avoimesti,
ja ne ovat osa lukuisten rotujen geneettistä historiaa. Ensimmäisellä American
Kennel Registeriin kirjatulla koiralla,
englanninsetterillä nimeltä Adonis, oli
kaksi erilaista sukutaulua. Selvästikin

menneisyyden brittien ja amerikkalaisten puhdasrotuisuuden määritelmät olivat laveammat kuin nykyään.
Vasta koiranäyttelyiden astuessa kuvaan tarvittiin rotumääritelmä, työkalu, jonka avulla voitiin arvioida ”staattisia” eläimiä ”työskentelevien” sijaan.
Joissakin roduissa, kuten rhodesiankoirissa, jotka alun perin olivat joukko
hyvin monimuotoisia afrikkalaisia metsästys- ja maatilakoiria, rotumääritelmä luotiin määrittelemään, miltä koiran
täytyi näyttää ollakseen rhodesiankoira.
Se oli sanallinen suunnitelma yhdenmukaisen rodun luomiseksi, tapa standardisoida ryhmä koiria, jotka toimivat
moninaisissa tehtävissä tietyllä maantieteellisellä alueella, jotta ne voitaisiin
määritellä ”roduksi”. Rotumääritelmä ja
ajatus puhdasrotuisesta rhodesiankoirasta luotiin yhtä aikaa.
Salukien tilanne oli hyvin erilainen.
Salukeilla oli pitkä ja romantisoitu historia. Saluki on rotuna tuhansia vuosia
vanhempi kuin brittien maa ja kulttuuri, joka loi USA:ssa käytettävän rotumääritelmän. Saluki, vaikka sitä kutsuttiin
moninaisilla nimillä, tunnettiin ikiaikaisena ja tunnistettavana rotuna. Vaikka
brittimatkailijat ja orientalistit omaksuivat sileiden salukien alkuperän muodostaakseen englantilaisen coursing-greyhoundin, he jättivät hapsullisen version

perimän sille itselleen. Rotumääritelmän
luominen koiratyypille, joka oli sekä ikiaikainen että jalosukuinen, oli hyvin
erilainen haaste kuin yhdenmukaisen
rodun kehittäminen.
Salukin rotumääritelmän laatijat imivät väistämättä vaikutteita aikansa yleisistä koiran rakenteeseen ja liikkeisiin
liittyvistä uskomuksista. He olivat myös
tietoisia välttämättömyydestä tehdä selkeä ero vastikään maahan tuodun salukirodun (jolle anottiin rotustatusta Kennel
Clubilta vuonna 1923) ja jo kauan sitten
vakiintuneiden brittiläisten coursing-rotujen, eritoten greyhoundin, välille. Silti
he tunnustivat ja hyväksyivät rotumme
sisäisen laajan tyyppivariaation. Vera
Watkins kuvaili tilannetta parhaiten
vuonna 1974 Gazehoundissa ilmestyneessä artikkelissaan ”The Importance of
Arabian Desert Breeding in Preserving
the Saluki”:

”Kun the English Saluki or Gazelle
Hound Club perustettiin 1923, rotuharrastajat – ja heitä oli vähän – olivat
hankalassa tilanteessa. Useimmat heistä
olivat palvelleet tai matkustelleet laajalti Lähi-idässä ja olivat saaneet koiransa
henkilökohtaisesti kunnianosoituksena
sheikeiltä, emiireiltä ja muilta päälliköiltä. Koska jokainen lahja arabialaisen
tradition mukaan kantoi mukanaan an-

Kuvat vasemmalta: Egyptian Priestess,
1922. Rasim Ramullah of Pine Paddocks,
noin vuonna 1950. Israel, 1970-luku, suku
Siinaista, Jordaniasta ja Saudi Arabiasta.
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Yllä: Kunnianarvoisa Florence Amherst
vuonna 1923 Zobeidin ja Farhanin
kanssa.
Värikuva: Syyria, 1996. Kuva: Gerben
Groustra.
VASEMMAN PALSTAN KUVAT:
Ylin: Greyhoundeja, Fermiet n. 1896.
Keskellä: Israel, Negevin beduiinien
salukeja, 1969.
Alin: Amherstia Nafissah, 1900-luvun
alussa.

Rotumääritelmän luominen koiratyypille, joka oli sekä
ikiaikainen että jalosukuinen, oli hyvin erilainen haaste
kuin yhdenmukaisen rodun kehittäminen.
tajansa arvovallan, jokainen lahjan saanut oli oikeutettu pitämään salukiaan
parhaan ja korrektimman tyypin edustajana. Ja sitä se olikin – omalla alueellaan
– kuten nyt tiedämme. Mutta noina alkuaikoina vallitsi huomattava hämmennys, sillä monet näistä alkuperäisistä
salukeista olivat huomattavan erinäköisiä keskenään! Jotenkin rotumääritelmä
(joka on käytössä nykypäivänäkin) saatiin silti muodostettua. Ilman rotumääritelmää Kennel Club ei olisi tunnustanut rotua. Ulkomuodollisista eroista
huolimatta, kaikilla salukeilla oli paljon
yhteistäkin, mutta kokovaihtelu oli suurta – tavattomat 5 tuumaa – ”säkäkorkeus 23–28 tuumaa (58–71 cm), nartut suhteessa pienempiä”. Sivu 117.

Neiti Watkinsin mukaan rotumääriltelmä selvisi myrskystä kunnialla, vaikka
katkera kiistely alkoi miltei heti niiden
välillä, joiden kasvatus perustui eteläisemmiltä alueilta tuotuihin koiriin ja
niiden, lähinnä prikaatikenraali Lancen
(Kennel Clubin jäsenen), joiden tuonnit
olivat pohjoisemmilta alueilta.

Koko tyyppikirjo samaan
määritelmään
Salukin rotumääritelmän laatijoiden oli
pakko sisällyttää koko tyyppikirjo määritelmään johtuen niiden ”kuninkaallisista ja aristokraattisista yhteyksistä” ja
meillä on onni hyötyä tuosta päätöksestä. Siteeraan jälleen neiti Watkinsia,
tällä kerta hänen ansiokkaasta kirjastaan
”Saluki, Companion of Kings”:

”Monesti ei käsitetä, että muutoinkin
kuin koon osalta - - monet koirayksilöt
voivat sopia rotumääritelmään kohta
kohdalta ja silti olla erinäköisiä ja omata
rodun alkuperäisen käyttötarkoituksen
osalta välttämättömät ominaisuudet”
(1974, sivu 26).
Tämä johtuu siitä, että rotumääritelmän
laatijat kuvailivat vain niitä ominaisuuksia, jotka esiintyivät johdonmukaisesti
kaikissa heidän tuonneissaan ja niiden
jälkeläisissä, mainitsematta niitä piirteitä, joita ei joistakin koirista löytynyt
tai jotka vaihtelivat eri koirien ja sukujen välillä.
Rotumääritelmä ei tuosta johtuen ole
puutteellinen jättäessään mainitsematta lukuisia ”yksityiskohtia”, vaan tämä
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Yllä vas.: Sarona Kelb, synt. 1919.
Yllä oik.:Turkkilainen tazi, Anatolia,
1980-luku. Kuva: Edgar Berghaus.
Alla vas.: Amherstia Sultan, synt. 1908.
Alla oik.: Taviton Rhumli Saggers, tuonti Saudi Arabiasta, 1970-luku. Kuva:
Philip Browning.

suurpiirteisyys on tänäkin päivänä yksi
sen suuria vahvuuksia. Se suojelee yhä
rodun sisäistä tyyppivariaatiota. Se on
myös yli vuosisadan ajan antanut harrastajille loputtomia mahdollisuuksia pohtia ja kiistellä siitä, mitä määritelmään on
kirjattu ja mitä ei.
Näyttelytuomareille, jotka halajavat
ehdottoman selkeää sanallista kuvaa rodusta, salukin rotumääritelmä on harmittava. Ylimielisille harrastajille, jotka
uskovat olevansa paljon viisaampia kuin
aikaisemmat harrastajat ja pitävät koiranäyttelyitä paljon tärkeämpinä kuin
5000 vuoden evoluution luomaa laajojen avointen maisemien metsästäjää, nuo
rotumääritelmän vaihtelevien tulkintojen elävät aavikot ovat jatkuvaa härnäystä. Ajoittain muutoksia ajavat hyökkäykset nostavat päätään, mutta USA:ssa ne
on toistaiseksi onnistuttu voittamaan.
Niille meistä, joita kiehtoo kaikki se,
mitä saluki alkuperämaissaan oli ja on,
sekä koirat joiden kanssa jaamme elämämme, rotumääritelmä on jatkuvan
stimuloinnin lähde, dokumentti joka pakottaa tuoreimmankin harrastajanoviisin
purkamaan ja tulkitsemaan sen merkitystä ja tutkimaan menneisyyttä. Se on
ihana asia!
Lukuun ottamatta paikoittaista harmillista hevosterminologian käyttöä,
rotumääritelmässä on hyvin vähän saivartelun aihetta mitä tulee 1920-luvun
Englannin yleisluontoisiin koiria koskeviin uskomuksiin ja ennakkoluuloihin
ja niiden vaikutukseen rotumääritelmän
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sanamuotoihin. Nuo uskomukset ja ennakkoluulot näkyvät selkeimmin tuolloin vaikutusvaltaisten koirakirjoittajien
tai The Saluki or Gazelle Hound Clubin
alkuperäisten jäsenten (jotka olivat tai
joista tuli merkittäviä kasvattajia ja tuomareita) kirjoituksissa, haastatteluissa ja
näyttelyarvosteluissa sekä itse rotumääritelmässä. Tämä saattaa johtua siitä, että
kunnianarvoisalla Florence Amherstilla
ja prikaatikenraali Lancella oli hyvin
erilaiset näkemykset siitä miltä ”ihanteellisen salukin” tuli näyttää ja miten
sen tuli kantaa itsensä. Heidän erimielisyytensä varmistivat sen, ettei sorruttu ylilyönteihin mihinkään suuntaan.
Rotumääritelmän monissa lauseissa on
eleganssia ja tarkkuutta, joka tuntuu
epäsovusta kaiverretulta.
On yhä ehdottoman tärkeää, että
nykypäivän salukiharrastajat ymmär-

Rotumääritelmä
ei tuosta johtuen
ole puutteellinen
jättäessään
mainitsematta lukuisia
”yksityiskohtia”, vaan
tämä suurpiirteisyys on
tänäkin päivänä yksi
sen suuria vahvuuksia.

tävät, ettei rotumääritelmän tarkoituksena koskaan ollut salukin
standardisoiminen. Tämä vaikuttaa oksymoronilta, koska jo englanninkielinen sana ”standard”
eli ”määritelmä” on vihjaus jonkinasteisesta
yhdenmukaisuudesta. Mutta pohtiessamme Vera
Watkinsin huomiota siitä, että
”monet koirayksilöt voivat sopia
rotumääritelmään kohta kohdalta ja silti olla erinäköisiä” ja samalla olla
kaikkien niiden ominaisuuksien summa,
josta kuivien maiden kestävyysjuoksija
muodostuu, ymmärrämme, ettei yhdenmukaisuus ole tarpeellista. Harrastajien
täytyy perin pohjin ymmärtää vuoden
1923 brittiläisen ja vuoden 1927 amerikkalaisen rotumääritelmän sanojen arvo,
jotta tämä terve variaatio voidaan säilyttää. Koska tämä alkuperäinen länsimainen kuvaus on niin yleisluontoinen, se

Yllä: Israel, 1999, saluki jonka omisti ja jonka
oli kasvattanut R.Darawshe. Kuva: Gail Goodman. Alla: Ch Amherstia Zobeid, synt. Englannissa 1925.)

Vasen: Multi-Ch Firouz
El-Taschara, 1995, Saksa.
50% iranilaista, 50%
turkkilaista ja irakilaista
linjaa.
Kuva: U. Munder,
Astrid Soechtigin kokoelmasta.
Oikea: Ch Sarona Kelb,
synt. Syyriassa 1919.

soveltuu kaikkiin rotumme hyvin lukuisiin hyväksyttyihin tyyppivariaatioihin.
Ei kuitenkaan riitä, että nykypäivän harrastajat ymmärtävät, että rotumääritelmän tarkoituksena oli kuvailla eri tyyppejä, vaan meidän tulee myös
muistaa, miltä nuo laatijoiden kuvailemat tyypit näyttivät. Tämä luo pohjan, jonka perusteella tulkitsemme sanoja kuten kohtuullinen, raskas, leveä,
kapea, lihaksikas, jne. Sanat, kuten myös
koiran geenit, ovat erittäin muovailtavia. Emme voi säilyttää salukia, jollemme tutki rodun alkuperäistä muotoa
– itämaisia kantakoiriamme ja niiden
välittömiä jälkeläisiä – koiria, jotka itä-

maissa ovat nykypäivänäkin jatkuvien kasvatustraditioiden ja
ympäristöjen tulosta, mukaan lukien
sieltä länsimaihin tänä päivänä kulkeutuvat koirat, sekä hyviä coursingsalukeja ympäri maailman.

Rotumääritelmä
2000-luvulla
On myös ehdottoman tärkeää että 2000luvun salukiharrastajat ymmärtävät, että
on absurdia arvostella nykyisiä alkuperämaiden tuonteja vertailemalla niitä
”näyttelysalukeihin”, jotka on kasvatettu länsimaisten esteettisten mieltymysten mukaan – joissakin maissa yli sadan
vuoden ajan. Nämä erot eivät tee alkuperätuonneista sen huonompia tai vähennä

YLÄRIVI
Vas.: Palestiina, 1945. Kuva Zafra Sirikin kokoelmasta.
Kesk.: Ch Marjan II, synt. 1936. Amerikan ensimmäinen Best in Show saluki.
Oik.: Quanmarra Pendragon, Australia, 1980-luku. Kuva: E. Brown.)
ALARIVI
Vas.: Tel-El-Kebir, synt. Englannissa 1935. 250 luokkavoittoa ja lukuisia kaikkien rotujen
BIS-voittoja.
Oik.: Turraq Ibn Shabgard el Riad, 1990-luku, Saksa. 50% iranilaista-50% turkkilais-saksalais-irakilaista sukua. Kuva: C. Naef, Astrid Soechtigin kokoelmasta.

niiden arvoa geneettisen monimuotoisuuden tai rotutyypin lähteinä. Ne ovat
vain muuttumattomampia rodun alkuperästä, enemmän alkuperäisen käyttötarkoituksen muovaamia, niin fyysisesti kuin psyykkisesti, kuin jotkut niiden
moderneista länsimaisista sukulaisista.
Juuri näiden ominaisuuksien vuoksi jotkut harrastajat pitävät niitä yhtä suuressa
arvossa kuin niiden edeltäjiä, länsimaisten nykysalukien kantakoiria.
Vuonna 1993 Daniel Belkin piti seminaaria The Saluki Club of American
kansallisen erikoisnäyttelyn yhteydessä Kentuckyssa. Luento nauhoitettiin
ja editoitiin julkaistavaksi (Clarke ja
Belkin, Field Advisory News, Nov./Dec.,
1993, sivut 26–36). ”Funktionaalinen
saluki: Opetuksia coursing-kentältä”-seminaarinsa aikana tohtori Belkin tekee
useita huomautuksia, jotka ovat aina
yhtä oleellisia upean rotumme säilyttämisessä. Vaikka tekstissä onkin paljon kysymysten ja kiistan aiheita, siinä
on myös paljon muistettavaa. (suom.
huom. tämä teksti on julkaistu käännettynä mm. Saluki-lehdessä 1/2017.)

Nämä erot eivät tee
alkuperätuonneista sen
huonompia tai vähennä
niiden arvoa geneettisen
monimuotoisuuden tai
rotutyypin lähteinä. Ne ovat
vain muuttumattomampia
rodun alkuperästä,
enemmän alkuperäisen
käyttötarkoituksen
muovaamia, niin fyysisesti
kuin psyykkisesti.
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Seminaari alkoi sanoilla ”ominaisuudet, joita et voi nähdä ovat tärkeämpiä
kuin ne, jotka voit”. Tohtori Belkin jatkaa puhumalla kauniiden silmien valinnasta versus hyvän näön valinnasta.
”Mikä hyvänsä eläin, jonka jalostuksessa ei vaalita hyvää näköä pitkän ajan kuluessa, menettää tuon geneettisen informaation satunnaisen mutaation kautta ja
menettää lopulta näkökykynsä… Jos jalostamme salukeille vain näyttelykehässä
kauniilta näyttäviä silmiä, ne eivät pian
pysty edes näkemään saalistaan, saati sitten ajamaan sitä.” Vera Watkinsin kirjassa on hieno samansuuntainen lainaus
Robert Leightonin Morning Postista
(21.7.1923), joka kuvailee miten loistava näkö itämaisilla koirilla oli:

”Arabialainen saluki on rotu, jolla on
kaikista tutkivin ja läpitunkevin katse.
Alkuperämaassaan näitä elegantteja, nopeajalkaisia koiria käytetään gasellin
metsästykseen. Niiden kyky nähdä kauas
on verrattavissa kondorin (eteläafrikkalainen korppikotka) vastaavaan. Ne voivat nähdä hiekanvärisen saaliinsa mailien päässä aavikon kaukaisella laidalla
ja on mielenkiintoista nähdä, että niiden
silmät ovat epätavallisen vaaleat, niiden
iiriksissä on kultainen topaasin vivahde.
Ne ovat loistavan läpikuultavat silmät,
jotka pystyvät näkemään räpyttelemättä mitä kirkkaimmassa auringonvalossa. Beduiinit arvostavat gasellikoirillaan
aivan erityisesti vaaleita silmiä.” Sivu
47.

Vasen: Ch Shabgard Az Piran, Saksa, 1980-luku, Iranin tuonti. Kuva: W. Brandt,
Astrid Soechtigin kokoelmasta).
Oikea: Sarona Najib, synt. Englannissa 1922. Alkup. kuvateksti: Eleganssin ruumiillistuma.

Useat tärkeät kommentit viittaavat
Belkinin kantavaan ajatukseen, mukaan lukien varoitukseen siitä, että ”rotumääritelmän mukaan kasvattaminen
ei säilytä funktionaalisuutta”. Tohtori
Belkin huomauttaa muun muassa, että
”rotumääritelmä ei sano mitään pään
tärkeimmästä ominaisuudesta: sen sisällöstä”. Hän kertoo myös taitavasta
coursing-salukista, jonka kisamenestys
oli huikea, koska se ei koskaan erehtynyt
arvatessaan mihin suuntaan jänis pakenisi ja oli aina asemissa tappamaan sen.
Belkin puhuu myös keuhkokapasiteetista, sanoen, että ”tärkein tekijä
keuhkojen osalta on kyky käyttää happea: kuinka nopeasti eläin kykenee välittämään hapen ilmasta verenkiertoon
ja soluihin... Saluki tarvitsee tehokkaat
keuhkot. Sydämen tulisi pumpata juuri
tarpeeksi verta toimiakseen optimaalisesti keuhkojen kanssa … Uskon salukeilla
olevan valtava aerobinen suorituskyvyn
varanto”.
Luustoon viitatessaan Belkin toteaa,
että luitten tärkein ominaisuus on pysyminen ehjänä. Hän kertoo, että luun
vahvuudessa on geneettinen komponentti, mutta että luun sisäinen rakenne
muuttuu rasituksessa. ”Työskentelevillä
koirilla on vahvemmat luut.”
Tohtori Belkinin mielestä kulmaukset ovat riippuvaisia ”ryhdistä, ei rakenteesta”. Hän pohtii lausetta ”matalat
kintereet” ja päättelee sen käyttämisen
salukin rotumääritelmässä olevan erehdys ja peräisin hevosterminologian käsitteestä ”hocks well let down” ja ettei
sitä voi soveltaa koiran rakenteeseen.
Vaikka teksti on täynnä mielenkiintoi-

sia anekdootteja ja kokemuksia, tohtori Belkin päättää luentonsa samoin
kuin sen aloitti: ”jos et jalostuksessa aktiivisesti vaali jotakin, tulet menettämään sen… Niin valinta toimii. Niin
genetiikka toimii. OMINAISUUS,
JOTA EI AKTIIVISESTI VAALITA,
DEGENEROITUU. Se häviää. Se on
totta kautta eläinkunnan ja pätee myös
koiriimme.” (Alkuperäinen painotus).
Dan Belkinin ajatuksia herättävät
kommentit, pohdinnat ja muistelmat
perustuvat elinikäiseen coursing-harrastukseen, salukien seuraamiseen ja rakastamiseen – ne korostavat, miten tärkeä
vastuumme näin ikivanhan, kestävän ja
atleettisen koiran vaalijoina on. Emme
kuitenkaan voi säilyttää rotua, jollemme
kunnioita sekä sen historiaa että sen alkuperäistä funktiota.

Miltä rotu sitten näytti?
Tämän artikkelin kuvakollaasit ovat yritys muistella mennyttä, virkistää muistojamme, jotta voimme paremmin soveltaa rotumääritelmää nykypäivän koiriin.
Kollaasit osoittavat myös miten vähän
nykyajan itämaisten kansojen metsästyssalukit eroavat sata vuotta sitten samaan
tarkoitukseen kasvatetuista koirista ja
miten samat tyyppivariaatiot säilyvät yhä
edelleen. Ne eivät yritä esittää ”ihanteita”, vaan vain sitä mitä oli ja mitä on.
Huomatkaa kallojen muodot, kuonojen
pituudet ja syvyydet sivusta katsottuna,
kaulojen pituudet ja paksuudet, reisien
leveydet, sulavat lihaksistot lanteista lantioihin, raajaluustojen pituudet ja koirien tasapainoiset yleisvaikutelmat.
Kuvien valitseminen oli kuin etsisi

Yllä: Pentuesisarukset Farascha el Mahbub ja Multi Ch Fatouma el Mahbub, Saksa, 1990-luku. 25% iranilaista, 75% saksalaista, turkkilaista
ja irakilaista syntyperää. Kuva: U. Munder, Astrid Soechtigin kokoelmasta.
Alla: Ramla of Iraq ja Aswan of Ruritania, Englanti, n. 1933.)
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Yllä, vasemmalta oikealle: 1) Nablous Farhan, n. 1938, Englanti. 2) Grevel-salukeja, Englanti, n.
1928. 3) Rahat, Israel. Beduiinien kasvattama saluki, om. Abd El Magid. Kuva: Yekutiel Aharon.
Vasen, alhaalla: Iranin tuonteja Saksassa, 1990-luvulla. Ei hyväksytty rekisteröitäviksi Saksan
vinttikoiraliiton päätöksellä. Dastan, musta, Shayan, punainen. Kuva: Cyrus Sattarzadeh, Astrid
Soechtigin kokoelmasta.

identtisiä kaksosia, joiden syntymän välillä oli kulunut vuosikymmeniä; se oli
jännittävää. Kollaaseja on enemmän kuin
voi julkaista, lukemattomia mahdollisia vertailuja. ”Puhdasrotuisuudesta” ei
edes kuiskailtu länsimaisten salukiemme kantakoirien yhteydessä. Yksilöiden
hämmästyttävät yhdennäköisyydet kautta koko rodun valokuvahistorian pitäisi
vakuuttaa kaikki siitä, että alkuperäisten
ympäristöjen salukit ovat yhtä puhdasrotuisia kuin kautta aikain.
Dan Belkin väitti, että ”rotumääritelmän mukaan kasvattaminen ei säilytä funktionaalisuutta”. Jos emme tiedä,
miltä rotu näytti kun rotumääritelmä

luotiin, emme vain epäonnistu funktionaalisuuden säilyttämisessä, vaan myös
menetämme mahdollisuuden säilyttää
rotua länsimaissa ylipäätään!

Salukeja koskeva
perimätieto:
Fakta ja fantasia
Muistaen kuinka tärkeää oikean mielentilan säilyttäminen rotumääritelmää
tulkitessa on ja miten soveltaa sitä arvioitaessa menneitä ja nykyisiä koiria,
huomiomme täytyy keskittyä tähän rotumääritelmän osioon: ”Yleisvaikutelma:
Kokonaisuus ilmentää jaloutta ja sopusuhtaisuutta sekä suurta nopeutta ja
kestävyyttä yhdistyneenä voimaan ja aktiivisuuteen, joka mahdollistaa gasellin
tai muun saaliseläimen tappamisen syvässä hiekassa tai kivikkoisessa vuoristossa.” Tämä teksti luo raamit sekä rakenteelle että tyypille kertomalla, että
olemme arvioimassa ominaisuuksia koirasta, joka on pitkän matkan juoksija
vaikeassa maastossa, ja jonka ei odoteta
pystyvän vain ajamaan riistaa vaihtelevassa maastossa, vaan myös tappamaan
saaliseläimen tai pitelemään sitä kunnes
metsästäjä saapuu. Jokainen rotumääritelmän muista osioista täytyy tulkita
suhteessa salukin täydellisesti kuvailtuun
funktioon.
Jokaisen koiran, jota arvioidaan tätä
rotumääritelmää käyttäen, vaikkei se koskaan astuisi tassullaan kuin ajetulle nurmikolle, tulee ilmentää esi-isiensä piir-

teitä. Nykypäivän harrastajia ei tarvitse
”suojella” tiedolta, että saluki muotoutui
ajamaan ja tappamaan erilaisia saaliseläimiä tietyssä maanosassa, tietyissä ilmastoissa, vaihtelevassa ja usein erittäin vaikeakulkuisessa maastossa. Länsimaisissa
ympäristöissä kaikki rodut luokitellaan
ja arvostellaan niiden alkuperäisten käyttötarkoitusten mukaan. Salukin perimän
kieltäminen, kuten nykyiset Euroopan ja
Iso-Britannian rotumääritelmät tekevät,
vie objektiivisen arvosteluperustan niin
tuomareilta kuin harrastajilta.
Funktio luo rajat rakenteelle. Jos
poistamme vuoden 1923 ”yleisvaikutelma”-osion tai muutamme tekstiä muotoon, joka vihjaa ajamiseen muttei tappamiseen, poistamme sen faktan, että
ajon tuli loppua tuloksellisesti niin että
koira pyydysti ja usein myös tappoi saaliin. Saluki kuin saluki voi juoksennella
ympäriinsä näyttäen nätiltä, muttei ehkä
pyydystäisi ruokakuppiakaan, jos se liikkuisi. Salukin KOKO yleisvaikutelman
tulee mahdollistaa, että se voi ajaa, pyydystää ja tappaa saaliinsa. Jos tuo osio
poistetaan rotumääritelmästä, eikä jää
mitään objektiivista syytä valita näyttelykehässä jokin koira toisen sijaan, jäljelle jäävät vain henkilökohtainen estetiikka tai sentimentaaliset mieltymykset.
En ole koskaan kuullut open field coursing -salukista, joka olisi palannut ajosta ja hyökännyt omistajansa kimppuun!
Toisaalta kukaan ei voi säilyttää rotua
eikä kukaan voi arvostella rotua käyttä-

Yllä: Ch Yazid Burydown Yehudi, synt. Englannissa 1969.
Alla: Shayan Tazi Nadjib, Saksa. Iranin tuonti, 1999. Kuva: D. Balcar, Astrid Soechtigin kokoelmasta.
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Vasemmalta oikealle:: 1) Englannin tuonti USA:han. Kuva 1999, Gail Goodman. 2) Suku Siinaista, Jordaniasta, Saudi Arabiasta ja Amerikasta. Kuva: USA 1995, Gail Goodman. 3) Osjan von Iransamin, Iranin tuonti Saksassa 1990-luvulla. Kuva: Cyrus Sattarzadeh, Astrid
Soechtigin kokoelmasta.

mällä rotumääritelmää, josta on poistettu rodun olemassa olon tarkoitus.
Rotumääritelmän
yleisvaikutelma-osio erottaa salukin myös muista coursing-roduista. Tämän ymmärtäminen on äärimmäisen tärkeää rodun
kannalta. VAIN saluki on tehty pyydystämään saaliinsa juoksemalla usein pitkiäkin matkoja kuivilla alueilla, usein
kovassa kuumuudessa ja aina vaikeakulkuisessa maastossa.
Kunnianarvoisa Florence Amherst
kertoo vuonna 1907 julkaistussa kirjoituksessaan ”Itämaiset vinttikoirat” monista kontakteistaan, jotka kuvailevat
miten salukeja käytettiin alkuperämaissaan. Joillakin alueilla ne metsästävät gaselleja haukkojen kanssa, joillakin alueilla metsästys taas tapahtuu pelkästään
koirien kanssa. Siinain autiomaassa metsästäjät usein asettavat koirat tietylle etäisyydelle toisistaan saaliseläinten mahdollisesti käyttämän polun varrelle, mutta
kun saluki päästetään irti noin 500 jaardin (noin 460 m) etäisyydellä gasellista,
saluki ”pyydystää saaliin helposti. Ne tavoittavat aavikkojäniksen miltei hetkessä… Kelatin khanin kanssa metsästäessä
niiden kuvaillaan ’laukkaavan kivilohkareiden peittämän maan yli’, ja niiden on
Arabiassa nähty ajavan jäniksiä ’loukkaantumatta maastossa, joka olisi murtanut englantilaisen greyhoundin jokaisen luun’”. Kaikki salukin ulkomuodossa
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ja luonteessa on sen vaativan työn muovaamaa. Kaikista arvosteluista tulee mielivaltaisia, jos unohdamme tämän.
Neiti Amherstin hallussa jo 1907 olleet lukuisat salukeja kuvailleet raportit
ja kertomukset eivät dokumentoi vain
rodun alkuperäisten vaalijoiden erilaisia
metsästystapoja, vaan antavat myös erilaisia kuvailuja koirista itsestään. Niin
rikas kuin rotumme historia moneen
muuhun verrattuna onkin, brittien käsitykset, jotka muodostuivat perustanaan
melko harvat tuonnit muutamalta brittiläisen kolonialismin ja vaikutusvallan
alla olevalta alueelta, synnyttivät yleistyksiä, jotka tänä päivänä, kun dataa on
huomattavasti enemmän, ovat mielenkiintoisia ja uudelleenarvioitavia.

Negevin beduiinien salukeja, Israel, 1960-luku.
Kuva Zafra Sirikin kokoelmasta.

Salukien koosta ja väreistä
Kaksi merkittävintä yleistystä koskivat kokoa ja massaa sekä väriä. Värin
koettiin liittyvän maastoon, verrattavissa suojaväriin maastoutumiseen, oletan.
Vaikuttaa olevan totta, että oli olemassa maantieteellisiä värieroja, ja sen perusteella mitä itse näin Israelin Negevin
aavikolla ja sieltä alaspäin Siinain niemimaalle Egyptiin, vaaleat koirat sulautuivat ilman muuta paremmin ympäristön väreihin kuin mustat koirat, mutta
en usko sen koskaan olleen pääsyy värien jakautumiseen eri alueille. Oman näkemykseni mukaan se, että tummempia

Diamond Hill -salukeja, USA, 1940-luku.

Yaffir ja Fukara of Shammar ja tuonti Arabic Walad El Kharram, Englanti, 1949.

Vasemmalta oikealle: 1) Judah min Judah, beduiinien kasvattama Saudi Arabian tuonti USA:han 1990-luvulla. Kuva: Gail Goodman.
2) Ogaab von Iransamin, Iranin tuonti Saksassa 1990-luvulla. Kuva: Cyrus Sattarzadeh, Astrid Soechtigin kokoelmasta.
3) Askalam Faroah, Englannin tuonti, 1990-luku. Kuva: Valerie Kaeppler, R. Westin kokoelmasta.

värejä esiintyy enemmän Irakin pohjoisosissa, Iranissa, Turkissa, Syyriassa
ja pohjoisessa Jordaniassa – vaaleampia
Jordanin eteläosissa, Israelissa, Egyptissä
ja Arabian niemimaalla – liittyy maapinnan korkeusasemaan ja ilmastoon,
vuosittaisiin lämpötilan vaihteluihin,
sateen määrään ja ilmankosteuteen paljon enemmän kuin yksinkertainen ajatus siitä, että kasvattajat olisivat valinneet
maastoon sointuvan värisiä koiria.
Kuivemmilla ja kuumemmilla alueilla
vaaleammat koirat kukoistivat, kun taas
kosteammilla, pohjoisemmilla alueilla,
usein suuremmilla korkeuksilla, tummat
koirat olivat omiaan.
Kaikki nämä tarvitsivat vahvan ja tiiviin luuston, olivat ne sitten rakenteeltaan kevyempiä tai raskaampia tai väriltään vaaleampia tai tummempia. Vain
noin kymmenen prosenttia maailman aa-

Negevin beduiinien salukeja, Israel, 1960-luku.
Kuva Zafra Sirikin kokoelmasta.

vikoista on varsinaista ”hiekkaa”. Loput
aavikoiksi kutsumamme alueet ovat soratasankoja, kivilohkareiden peittämiä
kukkuloita, rotkoja ja muuta maastoa.
Salukin moninaiset saaliit elivät kaikissa
näissä paikoissa. Salukit ovat yhä tänäkin
päivänä rakenteellisia voiman ja ketteryyden ihmeitä, jotka harvoin loukkaantuvat coursingissa, joka johtuu niiden
evoluutiosta noissa maailmankolkissa.
Nykyään tummia koiria löytyy niiltäkin alueilta, joilla tummemmat koirat ennen olivat harvinaisia, mutta
tämä johtuu jatkuvista tuonneista, ei
ilmastonmuutoksen luomista paineista. Vaikka muinaisen Persian ja Arabian
niemimaan lahden alueiden välillä on
aina tehty kauppaa, öljytuotot ovat laajentaneet rikkaiden metsästyksen horisonttia paikkoihin kuten Turkmenistan,
Pakistan, Marokko ja Kenia. Missä vain
metsästyskoiria onkin, niitä hankitaan,
tuodaan kotiin ja käytetään kasvatukseen. Myös länsimaisia salukeja on viety
alueelle, mustan ollessa erityisen mieleinen väri. On epäselvää, selviytyvätkö
nämä länsimaiset tuonnit jalostukseen
saakka vai korvataanko ne vain uusilla
tuonneilla.
Valtaosa Iranista, Kurdistanista, ja
Turkista Saksaan tuoduista salukeista
ovat grizzlejä, black and taneja tai tricoloureja, erilaisia brindlejä, muutamia particoloureita ja tummanpunaisia.
Kullanpunaisia ja hiekanvärisiä tuonteja on kuitenkin myös tehty koko ajan.
69:stä rekisteröidystä Iranin tuonnista
vain yksi on ollut kermanvärinen. 15:stä
Turkin tuonnista vain yksi oli kermanvärinen. Huomionarvoista on myös,
että monet aikaisemmin dokumen-

toiduista Teheranin tuonneista olivat
sileäkarvaisia.
Silti vieraillessani Israelissa vuonna
1999 arabien ja beduiinien luona tummimmat näkemäni salukit olivat ruskeita grizzlejä. Useimmat olivat kermanvärisiä, punaisia, vaaleita grizzlejä, harmaita
tai vaaleankeltaisia parteja ja yksi oli harmaa. Eräällä israelilaisella oli tricolour,
joka polveutui jordanialaisesta tricolourista, ja sama mies oli hankkinut mustavalkoisen sileän koiran Siinain Tarabinheimolta 1970-luvulla. Vain kaksi
mustaa beduiinisukuista salukia kyseisellä alueella, niin monien vaaleiden seassa,
eikä vain historiallisesti vaan myös nykypäivänä, saa uskomaan, että salukien perinteisessä alueellisessa värijakaumassa
on olemassa sopeutuva elementti. Aivan
viime aikoihin saakka Saudi-Arabiasta
tuotiin vain vaaleita koiria länsimaihin.
Kuten sanottua, pohjoisilla alueilla on aina ollut joitakin kermanvärisiä
koiria ja muutamia tummia etelässä, ja
koiria on aina lähetetty muualle lahjoina, tai niitä on vaihdettu milloin mihinkin – tästä on kirjallisia lähteitä ainakin
vuoteen 1000 eKr. Tämä johtaa meidät
toiseen yleistykseen: että massa ja mittasuhteet vaihtelivat suuresti pohjoisesta
etelään. Tätä historiallista väittämää on
vaikeampi tutkia, koska meillä on käytettävissä vain vähän luotettavaa tietoa.
Ihmiset, niin ennen kuin nyt, ovat taipuvaisia kuvaamaan ja muistamaan koiria, joista he itse ovat pitäneet. He eivät
dokumentoi kaikkia alueen koiria. Näin
ollen käytettävissämme olevat anekdootit perustuvat henkilökohtaisiin mieltymyksiin, mikä taas ei kerro meille koko
olemassa olleesta tyyppivariaatiosta. On

Edelliseltä sivulta vas. oikealle: 1) Tarabin-beduiinien saluki, Siinai, 1960-luku. Kuva: Igal Sella.
2) Multi Ch Arkadasch Erkan, 100 % turkkilainen, Saksa. Kuva: B. Krause, Astrid Soechtigin kokoelmasta. 3) Jacamo Sari Rik CC/CM, legendaarinen amerikkalainen open field coursing -saluki. Kuva: J. Cogan. 4) Bruno of Samarra, Irakin tuonti USA:ssa 1970-luvulla. Kuva: K. Sauerman.
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Ylärivi: 1) Ch Orchard Ahmud, synt. Englannissa 1933. 2) Saudi Arabia, 1980-luku, beduiinisaluki. Kuva: Mike Ratcliffe. 3) Kamgar Iranschar,
Saksa, 1005 iranilainen, 1980-luku. Huom. hapsullisen koiran sileät korvat, tavallinen karvoitus myös eteläisemmillä alueilla. Kuva: Monika
Dahncke, Astrid Soechtigin kokoelmasta.
Alarivi: Kurosch Marivan, Iranin tuonti Saksaan 1979. Kuva: Iraj Sattarzadeh, Elisabeth Espedalin kokoelmasta. 2) Ch Del Goscha’s Chadidja,
Saksa, 1990-luku. 75% iranilaista ja 25% englantilaista sukua. Kuva: Astrid Soechtig. 3) Kurindsch Iranschar, Saksa, 1990, 100% iranilainen.
Kuva: Monika Dahncke, Astrid Soechtigin kooelmasta.

myös inhimillistä olettaa, että koirat,
joista itse pitää, todella ovat parhaita ja
eritoten puhdasrotuisia.
Lopulta, ja tämä on äärimmäisen tärkeää, on muistettava brittien mieltymys pitkärunkoisiin coursing-koiriin.
Vaikuttaa siltä, että aikojen alusta lähtien brittiläiset harrastajat ja kasvattajat
eivät ole pitäneet lyhytrunkoisista ja pitkäraajaisista salukeista. On yhtä tärkeää
muistaa, että täysiverinen arabianhevonen on lyhytselkäinen ja kameli pystysuora, joten Lähi-idän metsästäjä, tietäen
kamelinsa voiman ja ratsunsa kestävyyden, etsisi samoja rakenteellisia ominaisuuksia koirastaan. Se, että näin todella
tehtiin, on hyvin dokumentoitu fakta.
Brittiläiset matkaajat ja Britannian sotaväessä palvelleet henkilöt kuitenkin joko
hyväksyivät saamansa koirat tai mikäli
saivat valita, valitsivat koiria, jotka olivat
heidän mieleensä, toivat ne kotimaahansa ja mukauttivat rotua vastaamaan omia
ennakkokäsityksiään. Tästä omituisesta mieltymyksestä pitkärunkoisiin coursing-koiriin on tullut laajalti vallitseva
mieltymys länsimaisissa näyttelykehissä.
Erottaaksemme länsimaiset estetiikan
luomat ennakkokäsitykset funktionaalisesta rakenteesta, meidän täytyy vain
44 Saluki

tutkia nykypäivän koiria Lähi-idässä ja
verrata niitä alkuaikona länsimaihin tuotuihin kantakoiriin, ikivanhoihin maalattuihin tai kaiverrettuihin kuviin, ja
menneen vuosisadan valokuviin. Nämä
lähteet sisältävät johtolankoja niin menneisiin kuin nykyisiin rakenteen ja tyypin
variaatioihin. Ensimmäinen asia, jonka
tutkimustyömme paljastaa on, että joka
alueella esiintyy suuri määrä eri tyyppejä.
Kaikilla alueilla on isompia, raskaampia
koiria ja kaikissa paikoissa esiintyy myös
pienempiä ja kevyempiä tyyppejä, aivan
kuten variaatiota on myös yksittäisten
pentueiden sisällä. Väri ja karvoitus luovat monia optisia illuusioita rakenteesta.
Usein toistettu ajatus siitä, että pohjoisten alueiden koirat yleisesti ovat suurempia ja pidempirunkoisia, kun taas eteläisempien alueiden koirat ovat pienempiä
ja neliömäisempiä, on väärä.
Astrid Soechtig, joka on jo vuosikymmenen ajan valokuvannut Saksaan
tuotuja alkuperätuonteja ja kerännyt
dataa niistä ja niiden jälkeläisistä, kertoo,
että yleisesti ottaen ne eivät ole kovin
korkeita. Urosten säkäkorkeus on noin
23–28,5 tuumaa (58,5–72,5 cm), keskimäärin 26–27,5 tuumaa (66–69,8 cm).
Useimmat tuonneista ovat uroksia, sillä

erään Soechtigin kontaktin mukaan hyvien narttujen saaminen alkuperämaiden kasvattajilta on äärimmäisen vaikeaa. Ne harvat nartut, joita Saksaan
on saatu, ovat olleet 23,5–25,5 tuumaa
(59,7–64,8 cm) säkäkorkeudeltaan, suurin 25,5 tuumaa. Vaikka on harvinaista,
että alkuperätuontiuros on 28 tuumaa
(71,1 cm) korkea, ”Useimmat saksalaista syntyperää olevat urokset ovat yli
70 cm (27,5 tuumaa) ja monet nartut
puolestaan 65 cm (25,5 tuumaa) ja sitä
korkeampia”.
Iranin-tuonnit, jotka ovat tavallisimpia Soechtigin asuttamassa osassa Saksaa,
Soechtig kuvailee seuravasti: ”Erittäin
vahvarakenteisia, lihaksikkaita, terve,
vahva luusto, vahvat leuat, voimakkaita
ja vinttikoiramaisia eläimiä – ne näyttä-

Sedef, Saksa. Turkin tuonti, 1997. Kuva:
Cyrus Sattarzadeh, Astrid Soechtigin kokoelmasta.

Ylärivi: 1) Sheikh of Fallujah, Irakin tuonti Englantiin, 1929. 2) Ch Nal Janzi, synt. Englannissa 1932. 3) Nejma, Siinain, Jordanian ja Saudi Arabian
linjojen sekoitus, Israel, 1970-luku. Kuva Shalom Shtokelman.
Alarivi: 1) Tel Aviv, Israel, 1970-luku, Siinain, Jordanian ja Saudi-Arabian linjojen sekoitus. Kuva: Igal Sella. 2) Haredom Cleopatra, synt. Englannissa 1936, legendaarisesta coursing-linjasta. 3) Benta, Iranin tuonti Saksaan, 1978. Kuva: Monika Dahncke, Astrid Soechtigin kokoelmasta.

vät oikeilta metsästäjiltä. Ne eivät missään nimessä ole korkeuttaan pidempiä.
Yksikään Iranin-tuonti ei ole näyttänyt
korkeuttaan pidemmältä”.
Mitä tulee muihin Saksaan tuotuihin alkuperäsalukeihin, Soechtig toteaa, että turkkilaiset ja Turkin ja Iranin
rajalta tuodut yksilöt näyttävät luustoltaan sirommilta ja ovat usein enemmän
näyttelyharrastajien mieleen kuin Iranin
sisäosista tulleet. Turkkilaisilla salukeilla vaikuttaa olevan suipommat kuonot,
suuremmat silmät, ne ovat pienikokoisempia ja ne ovat rakenteeltaan jalompia. Esimerkiksi Sedef (kuva edellisellä sivulla), tuore tuonti rajalta, on noin
24 tuumaa (61 cm) ja kevyempää tyyppiä, mutta se on silti innokas metsästäjä ja erittäin hyvä ratajuoksija. Soechtig
huomauttaa, että nopeudesta huolimatta

kaikki alkuperätuonnit ovat olleet erinomaisia coursing-koiria. ”Ne ovat nokkelia ja innokkaita eivätkä mistään syystä lopettaisi ajoa.” Turkkilaiset tuonnit
vaikuttavat kuitenkin esteettisesti ”nätimmiltä” länsimaiseen silmään juuri eleganssinsa vuoksi.

Variaatiot koossa ja rotevuudessa ovat siis selvästi nähtävissä jopa näiden kahden pohjoisen populaation välillä. Soechtig mainitsee myös, että vaikka
tuonnit itse eivät ole kovin korkeita, niiden jälkeläiset ovat usein paljon suurempia. Näin tapahtuu, kun niitä käytetään

Vasemmalta oikealla, ylhäältä alas:
1) Saudi Arabia, 1980-luku, beduiinin
omistama saluki. Kuva: Mike Ratcliffe.
2) Ch Tahawi Deidamia, Englanti, 1966.
Kuva L. Weirin kokoelmasta.
3) Ch Ramla of Iraq, Englanti, synt.
1928.
4) Kambin iranschar, Saksa, 1991, 100%
iranilaista sukua. Kuva: Monika Dahncke, Astrid Soechtigin kokoelmasta.
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jalostukseen niin länsimaisten salukien
kuin muiden alkuperätuontien kanssa. Toisin sanoen iranilaistuonnit saavat samankokoisia pentuja keskenään
kuin länsimaisten ulkosiitospartnereiden
kanssa. Tämä pätee niin pohjoisten kuin
eteläisten alueiden alkuperätuontien jälkeläisin Yhdysvalloissa.
Suuremman
koon syyt saattavat olla heteroosi sekä
saatavilla oleva ravinteikkaampi ruoka.
Neiti Amherstin vuoden 1907 julkaisemassa kirjoituksessa, jossa hän kutsuu
rotua nimellä ”Slugi Shami”, hän sanoo
uroksen keskiverto säkäkorkeuden olevan noin 23 tuumaa (58,4 cm) ja nartun
21 tuumaa (53,3 cm). Uroksen keskiverto paino on hänen mukaansa 42 paunaa
(19 kg) ja nartun 39 paunaa (17,6 kg).
Nämä ovat todella pieniä salukeja. Meidän tulee kuitenkin ottaa huomioon kaksi tärkeää seikkaa tarkastellessamme näitä vuoden 1907 lukuja. Neiti
Amherstin kantatuonneilla harjoitettiin sisäsiitosta usean sukupolven ajan.
Sisäsiitos laskee kokoa. Mikäli nämä
luvut perustuivat yksinomaan neiti
Amherstin omiin koiriin, ne edustavat tietyn suvun keskivertokokoja, eivät
koko rodun.
Nykypäivän salukien mittaustuloksista on olemassa paljon faktista tietoa.
Mike Ratcliffe dokumentoi salukien

Ylhäältä alas:1) Siinain niemimaa, 1975.
Kuva: Igal Sella. 2) Englantilainen saluki,
1970-luku. Kuva: H. Williams.
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Vas.: Ch Pine Paddocks
D’Jou D’Ji CD, USA, synt.
1970.
Oik: Ch Arkadasch Erkan
ja pentuesisar Arkadasch
Esprili, Saksa, 1990-luku,
100% turkkilaista sukua.
Kuva: B. Krause, Astrid
Soechtigin kokoelma.

mittaustuloksia Saudi-Arabiassa 1990luvun alussa. 61 uroksen mittaustuloksista selviää, että urosten säkäkorkeus
oli 23,2–29,1 tuumaa (59–74 cm), kun
taas nartut, joita oli 91 kpl, olivat 21,7–
27,2 tuumaa (55–69 cm). 1990-luvulla
Yhdysvalloissa mitattiin alkuperätuonteja ja niiden ensimmäisen polven jälkeläisiä. 14 urosta olivat säkäkorkeudeltaan
24,9–29 tuumaa (63,2–73,6 cm) ja 14
narttua taas 24–26,8 tuumaa (61–68,7
cm). Nämä tuonnit olivat rodun eteläisiltä alkuperäalueilta.
Arabi- ja beduiinisalukit, joita itse
mittasin Israelissa vuonna 1999, 19
uroksen säkäkorkeudet olivat 23,5–27,5
tuumaa (59,7–70 cm) ja viiden nartun
taas 22,5–24,5 tuumaa (57–62,2 cm).
Astrid Soechtig arvioi, että Saksaan tuotujen iranilaisurosten korkeudet ovat
23–28,5 tuumaa (58,4–72,4 cm) ja
narttujen 23,5–25,5 tuumaa (59,7–64,8
cm).
Modernia dataa käyttäen voimme
tarkastella neiti Amherstin mainitsemia kokoja ja vakavasti epäillä niiden
olleen yleistä keskivertoa, mutta hänen
ajatuksensa siitä, että 23- ja 21-tuumaiset urokset ja nartut olivat hyväksyttävän kokoisia, voidaan sen sijaan vahvistaa. Voimme myös hylätä ajatuksen siitä,
että alkuperäalueen pohjoisten osioiden
salukit ovat suurempia kuin eteläisten
osioiden koirat. Isoja ja pieniä salukeja
löytyy kautta koko alkuperäalueen.
Vaikkemme voi tietää mikäli alkuperäisessä rotumääritelmässä mainitut säkäkorkeudet perustuvat varsinaisiin mittauksiin, nykypäivän Lähi-idän salukit
vahvistavat ainakin rotumääritelmän
koon alarajan luvut. Rotumääritelmää
suurempia salukeja näyttää myös löytyYlhäältä alas: 1) Giafar of Iraq, Englanti, yksi serti, synt. 1924. 2) Hasana Sharqi, Englanti,
1960-luku. 3) Tawos, Irakin tuonti Saksaan, synt. 1981. Kuva Astrid Soechtigin kokoelmasta.
4) Ali Baba of Iraq, Englanti, synt. 1924.

Se tosiasia, että tätä kokovaihtelua esiintyy edelleen
alkuperämaiden populaatioissa, on kiehtova ja vahvistaa
jälleen sen, miten arvokas asia rodun monimuotoisuus on.
vän, mutta onneksemme ylikorkeus ei
ole hylkäävä virhe. Se tosiasia, että tätä
kokovaihtelua esiintyy edelleen alkuperämaiden populaatioissa, on kiehtova ja vahvistaa jälleen sen, miten arvokas asia rodun monimuotoisuus on. 23
tuumaa korkealla uroksella ja 21 tuumaa korkealla nartulla tulee olla samat
työskentelyominaisuudet kuin isommillakin versioilla. Ne tarvitsevat samat
lihas-/luusuhteet ja saman kestävyyden.
En ole koskaan nähnyt alkuperäsalukia, jota kutsuisin ”hauraaksi”, koosta
riippumatta, ja Astrid Soechtig kuvaili
Saksaan tuotuja alkuperämaiden salukeja sanoilla ”erittäin vahvarakenteisia, lihaksikkaita, terve, vahva luusto, vahvat
leuat, voimakkaita ja vinttikoiramaisia
eläimiä – ne näyttävät oikeilta metsästäjiltä.” Hänen sanansa itse asiassa kuvaavat kaikkia kokoja ja kaikki koot täyttävät rotumääritelmän yleisvaikutelman
kriteerit.

Päätelmä

Ylhäältä alas:
1) Suoraan alkuperätuonneista polveutuva
kaksoisvalio Midbar Haftah Asuwish Tabriz,
USA. Kuva: Gail Goodman.
2) Nasrin von Iransamin, Saksa, 100 % iranilaista sukua, 1 serti, 1 varaserti.
Kuva: Astrid Soechtig.
3) Orchard Mabrouk, syntynyt Englannissa
1923.
4) Kianusch Iranschar, Saksa, 100 % iranilainen, 1990. Kuva: Monika Dahncke, Astrid
Soechtigin kokoelmasta.

Tässä on lyhyesti käsitelty useita aiheita. Saluki säilyttää kiehtovuutensa – saatavilla on runsaasti materiaalia jokaisen kohdan syvällisempään tutkimiseen
ja tutkimustyö jatkuu monella alalla.
Jokainen teistä tulee tutkimusmatkallaan
seuraamaan omaa polkuaan.
Aloitimme vertailemalla rotumääritelmää, joka on kehitetty standardisoimaan satunnaista koiraryhmää rotumääritelmään, joka kehitettiin kuvailemaan
helposti tunnistettavaa koiraryhmää,
jonka sisällä on variaatiota koon, värin,
ja pienten ulkomuodollisten yksityiskohtien osalta. Yritin myös luoda mieliinne alkuperäisen rotumääritelmän laatijoiden näkökulman asiaan.
Muistelimme muutamia tri Daniel
Belkinin ajatuksia, joista päällimmäisenä
se, että menetämme rodun funktion, mikäli jalostuksessa lakkaamme vaalimasta
rodun alkuperäistä fysiologiaa, rakennetta ja luonnetta, joka sillä oli tullessaan
meille ”ajattomuuden wadeista ja aavikoilta”, koiramme tulevat menettämään
nuo ominaisuudet.
Seuraavaksi käsittelimme kolmea
seikkaa: alkuperäisen vuoden 1923 ro-

tumääritelmän ”Yleisvaikutelma”-osion
pysyvää arvoa, värijakaumaa ja ajatusta siitä, että eteläisten alkuperäalueiden
salukit olisivat pienikokoisia ja pohjoisempien suurempia.
”Yleisvaikutelma”-osio on yhä rotumääritelmän sydän roolissaan salukin
funktion johdattamiseen ja sellaisena se
erottaa salukit muista coursingiin tarkoitetuista vinttikoirista. Kyseenalaistimme
romanttisen käsityksen siitä, että salukit
olisi jalostettu sointumaan ympäristönsä
väreihin, mutta on totta, että pohjoisilla alueilla on enemmän tummia koiria
ja eteläisillä vaaleita. Se oli totta ennen
muinoin ja on sitä edelleen Lähi-idän
metsästävien salukien kohdalla.
Lopuksi käsittelimme salukin kokoa
ja erityisesti neiti Amherstin vuoden
1907 väittämää, että uroksen keskivertokoko olisi 23 tuumaa ja nartun 21 tuumaa. Laajat modernit mittaustilastot antavat meidän olettaa, etteivät kyseiset
koot edusta keskivertoa, mutta vahvistaa
sen, että ne ovat yhä päteviä funktionaalisia kokoja rodun pienemmästä päästä.
Data paljastaa myös, että koko/täysi kokoskaala esiintyy kaikilla alueilla hyvin
pienestä hyvin suureen, vaikka molemmat ääripäät ovatkin yhä harvinaisempia
kuin keskikokoiset koirat.
Salukikeskustelua riittää ikuisuuksiksi ja esiintyy kautta vuosisatojen monien teosten täytteeksi asti. Monille
meistä, jotka olemme omistaneet vuosikymmeniä tutkiaksemme tätä ”koiraa
ilman vertaistaan”, arabirunoilija Abu
Nuwasin ikiaikaista kuvausta käyttääkseni, saluki on yhä yhtä kiehtova tutkimuskohde kuin uusille harrastajille. Itse
olen ehdottoman innoissani tätä Lähiidän metsästyskoiraa koskevasta jatkuvana virtana alkuperämaista saapuvasta
uudesta informaatiosta, ja sen alkuperäisten vaalijoiden uskomuksista ja toimintatavoista. Yhä useampien ihmisten
matkustellessa, uusien alkuperäsalukien
saapuessa länsimaihin, mittaustilastojen karttuessa kaikkialla ja valokuvien lisääntyessä, salukin jatkuva historia laajenee entisestään.
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Vasen: Del Goschas Chaman, Saksa, 1990luku. 75 % iranilaista ja 25 % englantilaista
sukua. Kuva Astrid Soechtigin kokoelmasta.
Oikea: Windswift Soraya, Englanti, 1950.

Aloitimme vertailemalla
rotumääritelmää, joka on
kehitetty standardisoimaan
satunnaista koiraryhmää
rotumääritelmään, joka
kehitettiin kuvailemaan
helposti tunnistettavaa
koiraryhmää, jonka sisällä
on variaatiota koon, värin,
ja pienten ulkomuodollisten
yksityiskohtien osalta.

Ylärivi: 1) Ch Orchard Rahma, Englanti, synt. 1923.
2) Seyhoun, Iranin tuonti Saksaan,
1992. Kuva: Astrid Soechtig.
Alarivi: 1)Toros, Iranin tuonti Saksaan, 1995. Kuva: Astrid Soechtig.
2) Israel, 6-kuinen Siinain beduiinipentu, 1970-luku. Kuva: Igal Sella.
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riaan itämaisena metsästyskoirana ja länsimaisena coursing-koirana, on selvää,
ettei alkuperäiseen rotumääritelmään
edes yritetty kirjata koko rotua kuvailevaa yleiskoiraa. Rodun alkuperäisten
länsimaisten edustajien välillä ei ollut
riittävää yhdennäköisyyttä konsensuksen saavuttamiseksi, eivätkä ne toisistaan
eroavat yksityiskohdat millään tavalla ole
ehdottomia rodun funktiolle.
Alkuperäisen rotumääritelmän uudelleenkirjoittaminen, sellaisten yksityiskohtien lisääminen, jotka historialliset
tiedot osoittavat virheellisiksi, kuten viistot ranteet tai isot korvanlehdet tai pitkät hännät – kaikki ominaisuuksia joista
arabit ja beduiinit usein eivät välitä ollenkaan tai joista eivät jopa pidä – ei palvele rotua mitenkään.

Itämaiset omistajat monesti jopa arvostavat aivan erityisesti vaaleita silmiä ja
iloisesti kannettuja kieppihäntiä. Muoto
on todella funktion seurausta mitä coursing-salukeihin tulee. Rungon mittasuhteet, kun ne todella mitataan (kts. monet
taulukot kirjassa ”The Saluki, Coursing
Hound of the East”, 1995, toim. Gail
Goodman) kertovat säkäkorkeudesta,
joka on suurempi kuin rungon pituus
olkapään etummaisesta pisteestä lantion
taaimmaiseen pisteeseen (usein ero on
jopa suurempi kuin 2 tuumaa eli 5 cm)
ja että se on tavallisin salukin muoto. Sen
lisäksi jotkin salukit ovat mitatessa neliöitä ja vain harvat ovat todellisuudessa
mitatessa korkeuttaan pidempiä.

Salukikeskustelua riittää
ikuisuuksiksi ja esiintyy
kautta vuosisatojen monien
teosten täytteeksi asti.

Mitä saavutamme hylätessämme niiden ihmisten esteettiset mieltymykset,
joilta alun perin tämän ihanan rodun
saimme? Mitä saavutamme määrätessämme katteettomia länsimaisia ennakkoluuloja lyhytrunkoisia koiria vastaan,
kun sellaiset koirat ovat suorittaneet tehtäväänsä alkuperämaissaan jo tuhansien
vuosien ajan? Eurooppalaisen rotumääritelmän muutokset ainoastaan luovat
näyttelyissä sakotettavia virheitä, joiden
voidaan historiallisesti ja funktionaalisesti osoittaa olevan toimivia ominaisuuksia, ei virheitä ensinkään. Toivokaamme,
että amerikkalaiset harrastajat jatkossakin vastustavat painetta hylätä salukin
perimä. •

Ylärivi:
1) Lentävä hevonen, Khansu, Kiina. 2) Burydown Freyha, Englanti,
1965.
Keskellä: 1) Maaoravaa kantava susi. 2) Issibaa’s Echo. Kuva: L. Hopwood, S. Kinneyn kokoelmasta.
Alarivi: 1) Tarabin-beduiineja, Siinai, karavani Wadi Waitirin läpi,
1970. Kuva: E. Chen, Zafra Sirikin kokoelmasta.
2) Open field coursing -valioita etsimässä jäniksiä, USA. Kuva: Gail.
Goodman.

Gail D. Goodman on harrastunut, tutkinut ja
kasvattanut salukeja vuosikymmeniä.
Hänen tunnetuin teoksensa lienee
”Saluqi – Coursing Hound of the East”.
www.midbarsalukis.com

KUVA: Negevin autiomaassa, Israelissa, vuonna 1999. Gail
tekee muistiinpanoja Juma Abu Kawishin salukeista.
Kuva: Zafra Sirik.
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KASVATTAJAHAASTATTELU

Soheil Nour

teksti marika aaltonen ja satu kuukka kuvat tiia pesonen, marika aaltonen ja satu kuukka

Kasvatustyömme on vielä
aika alkuvaiheessa vaikka
olemme molemmat pitkän
linjan salukiharrastajia. Meille
on syntynyt tähän mennessä
4 pentuetta. Ensimmäinen,
A-pentue syntyi 2.2.2012.
Viimeisin D-pentue on syntynyt
20.11.2015. Viides pentue on
tätä haastattelua kirjoitettaessa
astutettu, ja pentujen pitäisi
syntyä lehden ilmestymisen
aikoihin elokuussa.
Boulboul, Chaksnusha, Marika, Satu, Aimee ja Dhamir Khan.

Mikä sai teidät innostumaan
salukeista?
Marika: Itselläni oli afgaani, jolle olin
ajatellut ottavani vähän helpompihoitoisen kaverin ja innostuin Asarafi-kenneliin
syntyneistä pennuista. Ensimmäinen
salukini oli creme uros, Asarafi Ilion,
joka oli syntynyt vuonna 1997. Kingin
kanssa harrastettiin jonkin verran näyttelyitä ja juoksuharrastustakin kokeiltiin,
mutta siihen herrasmies ei ollut kovinkaan soveltuvainen. 2001 tuli seuraava
salukini, myös uros, Aziz Qadim, joka
oli se minun elämäni saluki, aivan ihanaluonteinen, kuin ihmisenmieli, joka soveltui kaikkiin harrastusmuotoihin. Sen
jälkeen lauma onkin kasvanut vähän ripeämpään tahtiin ja myös narttuja tuli
mukaan, joka innosti aloittamaan myös
kasvatustyön.
Satu: Lapsuudenkodissani oli whippettejä, joten pysytteleminen vinttikoiris50 Saluki

sa oli luontevaa ja saluki tuntui oikealle rodulle. Hankin ensimmäisen salukini
vuonna 1990 ja se oli black & tan uros
Nordwart Shadegan. Sen kanssa tuli
harrastettua paljon maastojuoksuja, ja
juoksi se muutaman lähdön radallakin.
Nyt vuosia/vuosikymmeniä myöhemmin maastokisat ovat jääneet vähän vähemmälle ja käyn enemmän näyttelyissä salukieni kanssa. Maastojuoksupäivät
ovat aivan liian pitkiä ja osallistun lähinnä vain, jos kisat sattuvat olemaan jossain asuinpaikan läheisyydessä. Se että
ensimmäinen saluki pärjäsi hyvin maastokisoissa, innosti sitten hankkimaan
sen toisen ja kolmannenkin salukin.
Nyt 27 vuotta salukien kanssa puuhailleena tuntuisi kovin oudolta elää ilman
niitä. Minulla oli aluksi vain uroksia.
Ensimmäisen nartun hankin vuonna
2009 ja Reedah (Sunfire Fareedah alNil) täytti hiljakkoin 8 vuotta.

Kantanarttu Yashars Cekeriya Nour.

Mistä kennelnimi
sai alkunsa? Miten
yhteistyönne sai alkunsa ja
kuinka päädyitte jakamaan
kennelnimen?
Kennelnimen on kehitellyt Marika yhdessä Lammisen Marikan kanssa. Nimi
tulee arabian/farsin kielestä. Soheil tarkoittaa kirkasta tähteä ja Nour valoa.
Nour tulee siis myös kantanartun nimestä Yashars Cekeriya Nour.

Soheil Nour Aimee ja Aisha.

Soheil Nour BoulBoul.

Olemme oikeastaan tehneet yhteistyötä Soheil Nour -kennelin perustamisesta
asti. C-pentue on ainoa, jossa Satu ei ole
ollut mukana. Virallisesti Satu on ollut
kennelnimen haltijana tämän vuoden keväästä asti, jolloin hän ennätti käymään
kasvattajakurssin ja sen jälkeen voitiin
anoa kennelnimen omistajamuutosta.
A-pennut.

Miksi halusit kasvattaa
salukipentueen? Mikä on
kannustanut jatkamaan
kasvatustyötä?
Marika: Halusin kasvattaa mieleisiäni
salukeja – tyyppiä, rotumääritelmän mukaisia, joista on näyttöön sekä käyttöön.
Kuin myös ihanaluonteisia – yhtään
arkaa salukia ei löydy Soheil Noureista.
Kasvatustyö on jatkunut, koska pentueet
ovat olleet mieleisiä ja kasvattien omistajat mukavia, koiristaan huolehtivia
ihmisiä.

Halusin kasvattaa
mieleisiäni
salukeja – tyyppiä,
rotumääritelmän
mukaisia, joista on
näyttöön sekä käyttöön.
B-pentueen vanhemmat Reedah ja Panda.
Sunfire Fareedah al-Nil ja Yashars Dairouh Ibn
Uqir.

Satu: Vaikka olen vasta nyt aloittanut
kasvatustyön, niin salukejani on käytetty jalostukseen monien vuosien ajan.
Sekä uroksillani että nartuillani on ollut
pentueita. Yksin en olisi kasvatustyöhön
ryhtynyt, yhdessä on mukavampi miettiä
yhdistelmiä ja suunnitella tulevaisuutta
sekä jakaa vastuuta. Kai tämä oli jonkinlainen jatkumo tuosta jalostuskoirien pidosta kasvattajaksi. Omien koirien jälkeläisten kasvua on ollut ihana seurata ja
olen saanut paljon uusia ystäviä ympäri maailmaa tämän harrastuksen myötä.

Kertokaa pentueistanne.

A-pentue, s. 2.2.2012

Emänä pentueessa on Ruotsista tuotu
kennelin kantanarttu Yashars Cekeriya
Nour, ”Cilla”, urokseksi valikoitui mutkan kautta Tazillah Latif Farrukh.
Alun perin aikomus oli käyttää toista urosta, mutta se ei suostunut astumaan ja päädyimme käyttämään Satu
Hyvärisen kasvattamaa, komeaa grizzleurosta Tazillah Latif Farrukhia.
Pentueeseen syntyi yksi uros ja neljä
narttua. Ulkonäöllisesti ja luonteeltaan
pentue vastasi odotuksia. Siihen syntyi
terverakenteisia, hyvin liikkuvia salukeja, joilla kaikilla on upeat luonteet.
Valitettavasti ainoa uros jäi kivesvikaiseksi ja yhdellä nartuista on häntämutka.
Näistä pennuista Soheil Nour Aimee
jäi kotiin ja sillä on puolentoista vuoden
ikäiset pennut (SN D-pentue). Aimee
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Ylimpänä: Soheil Nour C-pentue.
Vasen: C-pentueen emä Farah,
Tazillah Farah Jaraa.
Oikea: Soheil Nour Deena Daneen.

Olemme oikeastaan
tehneet yhteistyötä
Soheil Nour -kennelin
perustamisesta asti.
C-pentue on ainoa, jossa
Satu ei ole ollut mukana.
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on astutettu nyt kesäkuussa uudelleen ja
toiveena olisi saada E-pentue maailmaan
elokuussa.

B-pentue, s. 9.10.2012

B-pentueen emänä on punainen
Sunfire Fareedah al-Nil ”Reedah”
ja isäksi valikoitui tällä kertaa sileä,
Ruotsin tuontiuros Yashars Dairouh
Ibn Uqir. Pentueeseen syntyi neljä urosta ja kolme narttua, joista kaksi poikaa
on sileitä. Nartuista Bahira jäi kotiin.
Uroksista Boulboul on tullut kahdesti isäksi. Toinen pentue syntyi Venäjälle
Imran-kenneliin ja toinen on Suomessa
Golden Desert -kennelissä. Basimilla
on yksi pentue Norjassa Amasonelands
-kennelissä.
Emme ole vielä päättäneet käytämmekö Bahiraa jalostukseen. Yksi narttu pentueesta jouduttiin lopettamaan aggres-

siivisen käytöksen vuoksi alle kolmevuotiaana. Tästä pentueesta yksi narttu on
myyty Ruotsiin ja sileä uros Norjaan,
joka myöhemmin palautui Suomeen
ja asuu nyt uudessa kodissa täällä
Suomessa. Ulkonäöllisesti pennut ovat
rotumääritelmän mukaisia ja niillä on
kauniit joustavat sivuliikkeet.

C-pentue, s. 27.12.2014

C-pentueen emä on punainen Tazillah
Farah Jaraa ja isänä Norjasta Suomeen
tuotu kullanvärinen uros Amdjad
Av Min Tera. Tässä pentueessa on
viisi urosta ja yksi narttu. Uroksista
kaksi, Chilion ja Chitharazat, on
viety Ruotsiin, Unkarissa asuu veli
Chamanda. Narttu Caylie palautui
Norjasta ja on nyt täällä Suomessa uudessa sijoituskodissa. Nämä ovat vielä
varsin nuoria koiria. Chamandalle on

Soheil Nour Dhamir Khan.

syntynyt pennut Unkariin tänä keväänä.
Pentue on ulkomuodollisesti varsin
onnistunut ja kaikki liikkuvat hyvin.
Kaikilla on myös mukavat salukiluonteet. Marikan luona asuu näistä pennuista grizzleuros, Chaksnusha.

D-pentue, s. 20.11.2015

D-pentueen emänä on oma kasvattimme
SN Aimee ”Layla”. Urokseksi valikoitui
oma tuontiuroksemme Elamir Classic
Souvenir. Molemmat vanhemmat ovat
kansainvälisiä muotovalioita, klassisen
kauniita salukeja ja isällä on erityisen
kauniit liikkeet sekä upea rakenne. Layla
on osallistunut myös muutamiin maastokisoihin saavuttaen kolme sertiä.
Sekä isä että emä ovat väritykseltään
grizzlejä ja niinpä pentueeseenkin syntyi neljä grizzleä urosta ja kolme grizzleä narttua. Nämä pennut ovat vielä tosiaankin vasta pentuja, ikää tällä hetkellä
1,5 vuotta. Pennut näyttävät kuitenkin
kasvavan terverakenteisiksi ja mukavan

Yashars Dairouh Ibn Uqir.

D-pentueen emä Layla, Soheil Nour Aimee.

luonteisiksi salukeiksi. Niillä vaikuttaa
olevan sekä juoksuintoa, että näyttelymenestykseen tarvittavaa rakennetta ja
ne liikkuvat kauniisti.
Kotiin näistä D-pennuista jäivät veljekset Dhamir Khan ja Dalal
Darakshaan, narttu Diwa Daneen on
sijoituksessa.

Kuinka nimeät pentueesi?
Pennut on nimetty itämaisilla nimillä,
jotka myös tarkoittavat jotain.

Olemme myös itse hankkineet monia
tuontikoiria tänne ja useita on käytetty
jalostukseen.
Satu: Ennen kasvattajaksi ryhtymistä
olen tehnyt yhteistyötä monien kasvattajien kanssa niin täällä Suomessa kuin
ulkomaillakin. Omistamillani salukeilla
taitaa olla yhteensä kymmenkunta pentuetta muilla kennelnimillä.

Oletko tuonut salukeja
ulkomailta? Kerro niistä.
Millaista yhteistyötä teette Ovatko ne sukua omille
muiden kasvattajien kanssa salukeillesi, vai halusitko
tuoda jotain aivan uutta?
Suomessa ja ulkomailla?
Kuinka valitsit pennun?
Teemme mielellämme yhteistyötä sekä
suomalaisten että ulkomaalaisten kasvattajien kanssa. Ja toki olemme sitä koko
ajan tehneetkin. Kolmesta pentueesta,
joku pentu on mennyt kasvattajille joko
Suomeen tai ulkomaille. Jotkut kasvatit
ovat saaneet jälkeläisiäkin jo.

Marika: Olen tuonut neljä salukia
Ruotsista, kaksi urosta ja kaksi narttua. Ensimmäinen tuontini oli tricolour Yashars Bahdjan Ibn Basir. Olin
ihastunut Bossen emään, joka mielestäni oli yksi kauneimmista salukeista.

Elamir Classic Souvenir.
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Bossella on kaksi pentuetta Suomessa
Golden Desert- ja Zubayr -kenneleissä,
Zubayr Adan for Soheil Nour asuu
Marikalla ja on osoittautunut todella hyväksi juoksijaksi.
Yashars Cekeriya Nour grizzlen värinen ”Cilla” tuli seuraavana Ruotsista. Cilla on A-pentueemme
emä. Valitettavasti Cilla ei koskaan saanut toista pentuettaan, kohtutulehduksen vuoksi siltä jouduttiin poistamaan
kohtu.
Yashars Dairouh Ibn Uqir, ”Panda”
muutti luoksemme kun tahdoin tämän
sileäkarvaisen salukin itselleni. Se etsi
uutta kotia puolitoistavuotiaana. Panda
on B-pentueemme isä.
Gullmola Out Ta Get Me Soheil
Nour ”Blondie” oli viimeisin tuontisalukini. Tämä kullanvärinen narttu sairastui autoimmuunisairauteen nuorena
ja valitettavasti jouduin luopumaan siitä.
Satu: Olen tuonut kolme urosta ulkomailta. Ensimmäinen tuontiurokseni on Amerikan tuonti, fawnin värinen
Dadaelis Nile of Tazillah ”Niili”.
Niilin kasvattaja on Marilyn Labrache
Brown. Toimme Niilin Suomeen yhdessä Satu Hyvärisen (Tazillah) kanssa. Nykyään Niili on vanha herra (12,5
vuotta), joka nautiskelee eläkepäivistä kotona. Niilillä on kolme pentuetta Suomessa ja kolme Ruotsissa. Niili
löytyy myös B-pentueemme takaa, se
on B-pentueen emän, Sunfire Fareedah
al-Nilin isä. Niili ei ole läheistä sukua
suomalaisten salukien kanssa, joten se
tuonut aivan uutta verta tänne Suomeen.
Se on ollut hyvin vahva periyttäjä ja monista lapsenlapsistakin näkee edelleen
kuka on isoisä.
Toisen uroksen toin vuonna 2012
Portugalista. Musta grizzle Elamir
Classic Souvenir ”Emir” (kuva ed. sivulla) saapui A-pentueemme Aimeen
”Laylan” riekkukaveriksi vajaan kahdeksan kuukauden ikäisenä. Tällä kaksikolla on ikäeroa vain muutama kuukausi
ja siinäpä olikin touhua, kun kaksi vilkasta pentua riekkui talossa. Olin aiemmin kysellyt Emirin isän (Anjal Sahara
Habibin) pentua itselleni ja peruutuksen vuoksi Emir muutti sitten tänne
Suomeen. Emirillä on kolme pentuetta täällä Suomessa, yksi Ruotsissa ja yksi
Puolassa. Emir on D-pentueemme isä.
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Bel Etual Lafayette.

Kolmas tuontiuros saapui sitten
Venäjältä vuonna 2014. Vaalea jääkarhu
Bel Etual Lafayette ”Laf Laf ” hurmasi minut avoimella ja leppoisalla luonteellaan. En ollut etukäteen suunnitellut pennunottoa vaan kaikki tapahtui
aika yhtäkkiä. Jouduin samana syksynä luopumaan kahdesta uroksestani eri
sairauksien vuoksi ja Laf Laf tuli sitten
täyttämään sitä suurta aukkoa, minkä ne
jättivät. Laf Laf on hyvin eloisa ja hauska
saluki luonteeltaan ja se tulee kaikkien
koirien kanssa toimeen rodusta tai sukupuolesta riippumatta. Se myös otti kainaloonsa nuorimman salukini Damirin
heti sen kotiuduttua – ei miettinyt hetkeäkään, vaan kömpi pennun viereen
nukkumaan. Laf Laf on seuraavan, elokuussa syntyvän E-pentueemme isä.

tiedot ovat tietenkin meillä tiedossa ja
yhdistelmiä harkitaan tarkoin ennen astutuspäätöksen tekemistä.

Onko haplotyyppitesteillä
tai muilla tämänhetkisillä
geenitesteillä merkitystä
jalostusvalintoihinne?
Haplotyyppitestillä tai geenitesteillä ei
ole merkitystä tällä hetkellä jalostusvalintoihimme. Niitä on tehty suhteellisen
vähän eikä ole tällä hetkellä järkeä vaatia jalostuskoirilta niiden teettämistä.
Nykyisistä salukeistamme Elamir Classic
Souvenirille, Yashars Cekeriya Nourille
ja Yashars Dairouh Ibn Uqirille on tehty
haplotyyppitesti.
Olisi mahtavaa, jos kaikki kasvattimme kävisivät edes kerran sydämen
ultratutkimuksessa!

Kuinka huomioitte salukien
terveystutkimuksia ja omien
linjojenne terveystuloksia
kasvatustyössä?

Mikä rooli vinttikoirien
käyttökokeilla ja
näyttelytuloksilla on
jalostusvalintoihinne?

Otamme huomioon terveystutkimusten
tulokset ja tutkimme sukujen terveystilannetta mahdollisuuksien mukaan. Aina
ei ole kovin paljon tietoa saatavissa tai se
tieto on kasvattajien ja omistajien muistin varassa. Omien linjojen ja pentueiden sekä omien tuontikoirien terveys-

Marika: Juoksutuloksilla ja näyttelymenestyksellä ei ole merkitystä minulle, mutta salukilla pitää olla juoksuviettiä, kun valitaan jalostuskoiraa.
Näyttelytuomareita kun löytyy kaikenlaisia, niin tulokset ei kauheasti merkkaa, luotan mieluimmin omaan tuntu-

Kasvattajan täytyy osata
itse nähdä valitsemiensa
jalostuskoirien laatu,
siihen ei kovin paljoa
näyttelytuomarin
mielipide vaikuta.
Näyttelyissä on myös
mukava tavata ystäviä ja
kasvatteja omistajineen.
maan jalostuskoiraa etsiessäni. Näyttelyt
ja juoksutapahtumat on mukava tilaisuus tavata kasvatteja ja ystäviä.
Satu: Ei oikeastaan suurta merkitystä.
Näyttely on paikka, jossa voi käydä esittämässä oman kasvatustyön tuloksia ja
hakemassa tuomarin mielipidettä koirasta. Samalla se on paikka, jossa voi arvioida muiden kasvatustyötä. Kasvattajan
täytyy osata itse nähdä valitsemiensa jalostuskoirien laatu, siihen ei kovin paljoa näyttelytuomarin mielipide vaikuta.
Näyttelyissä on myös mukava tavata ystäviä ja kasvatteja omistajineen. Minusta
näyttelyiden merkitys on enemmän sosiaalinen. Itse en arvosta ryhmä- enkä BISkilpailujen sijoituksia. Minulle näyttelyn
”kilpailuosuus”/kiinnostavuus päättyy
ROP-koiran valitsemiseen.
Käyttökokeilla voidaan mitata jollakin tasolla salukin saalistusintoa ja luonnetta, mutta niiden tuloksilla omiin jalostusvalintoihin ei ole kovin suurta
merkitystä. Maastojuoksukisat ovat jännittäviä, mutta hirvittävän pitkiä päiviä.
Itse tykkään enemmän käydä paikallisen vinttikoirakerhon harjoituksissa,
joissa voin mitata koiran taipumuksia
ja osaamista helpommin kuin lähtemällä kisoihin. Koira saa niistä saman hauskuuden kuin pitkistä kisapäivistä. Kaikki
omat salukini ovat kuitenkin osallistuneet vähintään yhteen maastojuoksukokeeseen ja jokainen niistä on lähtenyt
ajamaan muoviviehettä. Toki kannustamme ja ilahdumme, jos kasvattiemme omistajat ovat innostuneita maastojuoksuista ja neuvomme harrastuksen
alkuun.

Soheil Nour Chaksnusha.

Soheil Nour Caspian al Bhazim.

Kuka on ihannesalukisi?
Millainen se on? Kuvaile
sitä niiden ominaisuuksien
pohjalta, jotka ovat sinulle
merkityksellisiä salukissa.
Satu: Ihannesalukini on sulavalinjainen, kohtuullisesti rakentunut ja kauniisti, maatavoittavasti liikkuva. Liikkeet
ovat minulle tärkeitä. Nykyään salukikehissä törmää yhä vähemmän kauniisiin, maatavoittaviin salukiliikkeisiin.
Kipittelijöitä on paljon ja niitä palkitaankin vielä.
Yksi ihannesalukeistani on uros, joka
löytyy tuontisalukini Elamir Classic
Souvenirin takaa kahteen kertaan ja se
on El Hamrah Rammah-Sahir. Monia
muitakin löytyy, mutta yhtähän tässä
kysyttiin.

Myös oma tuontini Elamir Classic
Souvenir vastaa aika lailla ihannesalukiani rakenteeltaan ja liikkeiltään. Emirin
kuvasta voi katsoa mitä tarkoitan ulkonäöllä, ihannetta on kovin vaikea kuvailla sanoin ja jokainen tulkitsee sen omalla
tavallaan. Salukin värillä ei ole minulle
väliä eikä hapsujen määrällä.
Marika: Niitä on moniakin, mutta en
osaa nimetä yksittäistä. Ruotsista löytyy monta suosikkia, samoin jenkeistä, mutta se on harmi kun niitä ei ole
päässyt itse näkemään livenä. Muutoin
olen Sadun kanssa samoilla linjoilla
ihannesalukityypin ulkomuodollisista
yksityiskohdista.
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Kuka oma kasvattisi on
lähimpänä ihannettasi?
Marika: Omista kasvateistamme suosikkini on tällä hetkellä Hulk (Chaksnusha).
Sillä on sekä juoksuviettiä, nopeutta että
kauneutta, kera ihanan luonteen. Myös
koko pentue on suosikkejani, vaikka ovatkin vähän eri tyyppisiä salukeja.
Näyttelyrintamalla eniten on mainetta
kasvattanut Caspian al Bhazim, jolta löytyy titteleitä vaikka muille jakaa.
Satu: Meidän kasvatustyömme on vielä
aika alkuvaiheessa ja pentueita on niin
vähän, että en halua mainita ketään erikseen. Jokaisessa pentueessa on kuitenkin
hyviä yksilöitä ja olen varsin iloinen siitä.

Kriteerinne
pennunostajalle? Kuinka
valitsette oikean perheen
ja oikean pennun kotiin/
pennunostajalle?
Tärkeintä pennulle on saada koti, missä
sitä rakastetaan ehdoitta, sille on riittävästi aikaa ja pennun ottamista on

Pentutreffit.
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harkittu tarkkaan. Haluamme tavata
uudet ihmiset ennen myyntipäätöksen
tekemistä.
Helpointa pennun myyminen on jo
vanhalle salukiharrastajalle, joka tuntee
tämän haastavan rodun. Pentua myydessämme tarkistamme ostajan taustat
ja pyydämme esimerkiksi jotain suosittelijaa rodun parista. Olemme ilahtuneita, jos tulevat omistajat innostuvat käyttämään pentuaan hieman näyttelyissä ja
vaikka juoksuharjoituksissa.

Seuraatteko pentujen
kehitystä esim.
pentutreffien merkeissä?
Kyllä,
mahdollisuuksien
mukaan.
D-pennut (osa pentueesta) treffailivat pariin kertaan emänsä kanssa ja kaikilla tuntui olevan mukavaa. Aina vain
ei ole helppo suunnitella pentutreffejä, kun etäisyydet ovat pitkiä, jotkut
pennut saattavat asua ulkomaillakin.
Näyttelyissä tai muissa tapahtumissa sitten tapaillaan kaikkia silloin tällöin. Ja
onneksi nykyään on niin helppo pitää

yhteyttä ja lähetellä kuvia internetin
kautta. Pentueillamme on myös omat
ryhmät Facebookissa, jossa on hyvä keskustella kaikkien kanssa.

Haluatko kertoa jotain
muuta liittyen salukeihin
ja salukien kasvatukseen?
Sana on vapaa.
Erityisesti uusille salukiharrastajille
että salukin hankkimista harkitseville haluaisimme muistuttaa, että saluki tarvitsee paljon liikuntaa ja mahdollisuuden
juosta vapaana turvallisessa ympäristössä, kaukana liikenteestä. Omat salukimme juoksevat vapaina hiekkakuopilla,
metsissä ja pelloilla. Vaihtelevassa maastossa ne oppivat ketteriksi ja lihaksisto
saa monipuolista liikuntaa. Salukille ei
sovi pelkät hihnalenkit.
Meihin, meidän tekemisiimme ja
Soheil Nour -uutisiin voi tutustua
Soheil Nourin omilla kotisivuilla sekä
Facebookissa Soheil Nourin julkisessa
ryhmässä. •

MEIDÄN REMMI

Heli Kuusikko
TEKSTI HELI KUUSIKKO KUVA TIIA PESONEN

Kuka olet ja ketä laumaasi kuuluu?
Olen Heli Kuusikko, 49-vuotias oululainen nainen, nyt asunut 16 vuotta Muhoksen Päivärinteellä. Olen töissä Kalevassa
myyntineuvottelijana.
Kotona asuvaan laumaani kuuluu tällä hetkellä salukit
C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA
LV MVA LT MVA BALT MVA LT JMVA LV JMVA HeJW14 Desierto Belleza Hyperborea Divina, 3,5 vuotta, LT
JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA Soheil Nour
Deena Daneen, 1,5 vuotta ja uusimpana tulokkaana 7 kuukauden ikäinen skotlanninhirvikoira Chic Choix Dhulert
Dahlia Desdemona. Laumasta ei sovi unohtaa pyhä birma
-kissaherra Nickiä.
Ensimmäinen salukini C.I.B FI MVA SE MVA LV MVA
Mu’azzaz Barande, 5 vuotta, asuu Haukiputaalla tyttä-

reni Annikan luona, englannintuonti uroksen Classicus
Britannicus kanssa. Äitini luona asustaa kaksi löwchen-tyttöäni Dana ja Ursula.

Miten päädyit salukiin?
Olin ihannoinut salukien hevosmaista kauneutta jo pitkään, ja
kun 2011 aloin miettiä uutta koiraa ja uutta harrastusta niin
välähti, että nythän on sopiva aika toteuttaa unelma salukista. Aloin etsiä ja kysellä pentua, ja päädyn Berttaan Anniina
Mäkliniltä. Olimme tuttuja jo löwchen-taustasta. Niin ensimmäinen saluki muutti luokseni. Bertta on superihana ja sosiaalinen luonne, niinpä hän sai myös tyttäreni rakastumaan
rotuun ja itseensä niin paljon, että jouduin antamaan Bertan
hänelle asumaan.
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Mitä harrastat salukiesi kanssa?

Mikä on kohokohta salukiurallasi?

Enimmäkseen harrastan koiranäyttelyitä. Olen kulkenut koiranäyttelyissä aktiivisesti jo 1990-luvulta saakka ja ne vetävät
puoleensa Suomessa, Pohjoismaissa ja Baltiassa. Toki joku pitempi reissukin olisi joskus kiva tehdä näyttelyihin.
Maastokisoissa olemme käyneet jonkin verran. Bertalla on
niistä 3 sertiä ja Divinalla 2 sertiä sekä yhden maastokisan voitto. Ratakisoissa olemme kisanneet kerran, Divina oli hieman
liian kuuma radalla ja Bertta liian hidas. Nuorempien salukien
kanssa olemme käyneet vain näytttelyissä. Toki pääharrastus
on metsälenkit.

Niitä on monia, mutta Divinan kaikki neljä ryhmävoittoa ovat
olleet hienoja hetkiä, ei niitä osaa laittaa järjestykseen mikä
olisi niistä hienoin.
Hienoin päivä oli kyllä ehdottomasti tänä keväänä, kun
olin ilmoittanut koirat kahteen näyttelyyn. Samana päivänä
menimme ensin Harjavaltaan, jossa Divina oli ROP ja myöhemmin iltapäivällä myös RYP-1 ja Best In Show. Välillä kävimme Raumalla, jossa taas Deena oli ROP, Deena jäi kasvattajansa Marika Aaltosen kanssa ryhmäkilpailuun.
Sijoitusta sieltä ei tullut, mutta tuollaista päivää tuskin saa
enää koskaan kokea, että on ROP koirat kahdessa eri näyttelyssä samana päivänä.

Mikä salukissa ihastuttaa/vihastuttaa?
Kauneus, kauneus ja kauneus. Saluki on mielestäni elegantein
ja kaunein kaikista koiraroduista, upeine keveine liikkeineen ja
myös luonne on ihana ja tärkeä asia. Kotioloissa saluki on mielestäni helppo rotu, sisällä ne ovat niin rauhallisia ja tietävät
paikkansa. Luonteessa on paljon uskollista kiintymystä omistajaan, se on myös mukavaa.
En nyt voi sanoa, että mikään suorastaan vihastuttaisi salukissa, mutta joskus voi vähän hermoja koetella, kun saluki on
omapäinen eikä ole kuulevinaan esim. kutsua luokse. Omat
salukini ovat kaikki reippaita ja niitä voi juoksuttaa irti pelloilla ja metsissä luottaen siihen, että ne eivät karkaa. Liiallinen arkuus on mielestäni paha vika salukissa.

Millainen on ihannesalukisi?
Omanarvon tunteva, varmaluonteinen, hieman ylpeäkin
kauniisti ja sulavasti liikkuva saluki on minun ihanteeni.
Liikkeiden helppous ja keveys on mielestäni olennainen osa
rotua.
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Tulevaisuutesi salukien parissa?

Luonteeseeni ei kuulu kovin paljon suunnitella tulevaisuutta etukäteen, mutta uskon että minua ja salukeitani, nykyisiä ja varmaan vielä tuleviakin, tullaan näkemään näyttelykehissä. Tulevaisuus näyttää tuleeko joskus oma salukipentuekin
Helbert’s-kenneliin.

Terveisesi salukiväelle?
Erittäin kaunista ja lämpöistä loppukesää ja syksyä kauniiden
koiriemme parissa kaikille.
Ja parhaimmat kiitokset koirieni kasvattajille Anniina
Mäklin, Tiina-Ira Huttunen ja Marika Aaltonen, joilta olen nämä ensimmäiset ihastuttavat kolme salukia saanut
omakseni. •

tuontiesittely
TUONTIESITTELY

Classicus
Britannicus

- Brittipoika Brian
Classicus Britannicus

uros, s. 6.2.2016
kasv. Mary Sanders Parker, Englanti
om. Annika & Heli Kuusikko

Elamir Amar

Classicus Concorrdia

Amiyat Anakin
Anjal Sahara Halima
Baghdad Karim
Khalils Phaedra of Classicus
TEKSTI HELI KUUSIKKO KUVAT TIIA PESONEN JA HELI KUUSIKKO

T

uontimme on Englannista Mary Sanders Parkerin
kasvattama Classicus Britannicus kutsumanimeltään ”Brian”, nimi tulee Juha Kareksen englantilaisen
löwchen-lainauroksen mukaan, joka asui luonamme ollessaan
Suomessa.
Annika ihastui ja rakastui rotuun ensimmäisen salukimme Bertan (Mu’azzaz Barande) myötä, ja niin aloimme etsiä
hänelle omaa salukia. Bertta oli jo päätetty sterilisoida, niin
aloimme etsiä urospentua, jonka kaveriksi Bertta voisi sitten
Annikan luokse muuttaa. Etsimme ja katselimme pentueita
ulkomailta, ja sitten Satu Kuukka huomasi tämän Classicuspentueen, johon oli syntynyt monta urosta. Niinpä laitoimme
kyselyä pennusta Marylle, ja hän lupasi myydä siitä pojan myös
meille. Mielestämme suku oli sopiva, ja Mary kasvattaa klassisen kauniita salukeja maltillisesti. Pentu varattiin, ja Marylta
tuli ehdotus Brianista meille sopivana. Pentukuvista Annika
oli jo ihastunut juuri tähän pentuun eniten, niin valinta oli
sitä myöten selvä.
Toukokuussa 2016 Annika lensi Manchesteriin ja Mary
toi pennun hänelle lentokentälle. Siitä Annika ja Brian lensivät Helsinkiin ja matkustivat auton kyydissä Oulun seudulle
Haukiputaalle.
Luonteeltaan Brian on energinen, rohkea ja avoin. Brian rakastaa kaikkia koiria ja ihmisiä. Pieniä koiria on parasta lähestyä varovaisesti ryömimällä samankokoisena kuin toinenkin

on, isot koirat ja ihmiset voi vastaanottaa riehakkaalla riemulla. Liian iloisesti tervehtivä ihminen saakin Brianin syliinsä ja
naamalle märän pusun.
Brian osallistuu kaikkiin kotitöihin, joista pyykinpesu on
kaikkein mielekkäintä. Kun pyykkikoneen lopetusmusiikki
alkaa soida, on Brian heti paikalla ja valmiina tutkimaan mitä
koneesta löytyy. Toisinaan sieltä tuleekin Annikan yllätykseksi myös leluja, jotka Brian on itse vienyt koneeseen. Brian on
oppinut, että myös lelut pitää pesun jälkeen kuivattaa naruilla. Kun lelu on kuivunut, hakee Brian sen itse narulta takaisin
leikkeihin.
Lelut on todella tärkeä osa päivärutiineja. Niitä Brian järjestelee ympäri asuntoa, joskus on nallet tai pallot yhdessä ja joskus taas kaikki siniset tai pinkit lelut värien mukaan kasoissa.
Iltaisin nukkumaan mennessä Brian jakaa unikaverit kaikille:
luu tai lelu, ja mitä mukavampi päivä on takana, sen parempi
unilelu on tarjolla, joskus jopa kaksi. Bertta saa yleensä saman
nallen joka ilta. Myös ruuan jälkeen omistaja saa lelun kiitokseksi. Pallot ovat kuitenkin parhaita leikkikaluja sisällä ja ulkona, pallon perässä juokseminen on maailman mukavinta, pallon palautus kyllä monesti jää puolitiehen.
Brian on mitä parhain, mukavin ja iloisin brittipoika meille. Näyttelykehissä nähdään ja myös juoksupuolta on tarkoitus
kokeilla. •
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Tyrsky - Hyökyaalto Slovakiasta
TUONTIESITTELY

Imran Ciyar Rihh

Ta’zim Gehna Gazalah

Kan-ya-ma-kan Gale
Gleizz Black Pearl
Ghazal Alfarana Khaos
Djelal Beautiful Jade

Amias Hadia Min Sahra

narttu, s. 20.5.2016
kasv. Alžbeta Flaková. Slovakia
om. Sanne Smedberg

TEKSTI SANNE SMEDBERG

M

oikka moi, mä oon Tyrsky the Ape ja mut tunnetaan myös Arhippana. Mä asun Helsingissä aivan
Tuomarinkartanon vinttikoiraradan vieressä. Mun
laumaan kuuluu äiti, isi ja viikko sitten meille muuttanut pikkuveli, joka saa sit ite kertoo myöhemmin ittestään. Mulle
myös hyvin rakkaita on mun pappis Kalle (Ghazal Alfarana
Khaos), enomies Kossu (Ta’zim Gohar Ghaos) ja mummi
Teija, jokka kyläilee meillä usein ja ne kuuluu myöskin meidän laumaan.
Mää ja mun kahdeksan sisarusta synnyttiin kevään lopulla
Slovakiaan. Oon siis tottunu kovaan menoon jo heti pienestä
pitäen, ja noi väittääkin aina et oon aikas rämäpää. Mun mummi, josta jo kerroinki, kävi kattomas meitä Slovakiassa juhannuksena. Se leikki meidän kans ja paijaili meitä hirveesti. Me
myös pussailtiin kauheesti ja mä nukuinkin mummin vieres
sillon yöni. 18.7.2016 mun kasvattaja Alžbeta rupes pakkaileen
mun kamoja ja sano et on aika sanoo heippa siskoille ja veljille sekä mun koiraäidille Lalille (Ta’zim Gehna Gazalah). Se
sano myös et mun on aika muuttaa uuteen kotiin Suomeen. Sit
mun kasvattaja ja sen mies lähti viemää mua autolla lentokentälle Bratislavaan. Auto oli ihan sika pelottava juttu, en vielkää
yhtään tykkää siit enkä, sillä matkustamisesta. Kentällä mua
odotti Alžbetan mukaan mun uus äiti. Mua vähä jänskätti kun
se otti mut ekan kerran sylkkyyn mut pussasin sitä silti.
Sit tuli aika sanoo heippa myös Alžbetalle ja sen miehelle.
Äiti laitto mut johki laukkuun ja sano et mun pitäs olla siellä sit
lennon ajan. Se härpäke mitä äiti sano lentokoneeks oli hirveen
pieni enkä yhtään tykänny kun mun piti mennä penkin alle.
Mä huusin koko sen ajan kun noustiin ilmaan mut sit helpotti kun pääsin äitin sylkkyyn. Kentällä meit odotti mun uus isi,
joka sit nappas mut heti sylii ja pussasin sit sitäkin. Siitä päivästä lähtien noi on jaksanu hokee mulle kui söpö ja ihana mä oon.
Mun uudes kodis mä sit tutustuin paikkoihin ja kävin joka
nurkan läpi. Sit erityisen ilonen mä olin siitä, et tääl uudes kodis oli kans piha mis mä saan temmeltää. Pääsinkin sinne melki heti kun oltiin tultu kotiin ja noi leikitti mua vuoron perään.
Sit toinen niistä tähtäili mua jollain pömpelil, jota ne sano ka60 Saluki

meraks. Sit noi oli tehny meille yhteisen pedin lattialle ja musta
oli tosi kivaa nukkua eka yö niiden kanssa. Oon kyl kotiutunu tänne Suomeen tosi hyvin ja oon tutustunu monii kivoihin
ihmisiin sekä koiriin. Mut ehkä parasta ikinä on mun rakkaus
Tyyne <3 Sen oon tuntenu niin kauan kun oon tääl asunu ja
se on mun paras leikkikaveri. Törmäillään kaverit! Ja Tyynelle
vielä pusuterkut!
Oma matkani salukien parissa on alkanut -95 kun tapasin Jallun (Khaireddin Qaduum). Jallu muutti silloin kodinvaihtajana isälleni ja Teijalle. Siitä lähtien olen enemmän
ja vähemmän ollut tämän ihanan rodun parissa sekä päässyt
tutustumaan niin juoksu- kuin näyttelypuoleenkin. Vuonna
2006 Teijalle muutti pienen pieni Kalle Jallun seuraksi. Jo silloin haaveilin saavani sitten aikuisena Kallen jälkeläisen ja viime vuonna haaveeni toteutui.
Muistan kun soitin Teijalle samana päivänä kun täytin 22
vuotta. Olin pyytänyt mieheltäni Nuutilta syntymäpäivälahjaksi vain sitä, että laitettaisiin oman salukivauvan etsintä
alulle. Siitä lähti käyntiin yli vuoden kestänyt etsintä ja miettiminen. Tänä aikana aloitimme jo talkoilemaan Suomen
Salukikerhon tapahtumissa, jotta olisimme jo jollain tavalla
mukana hommassa, kun oma vauva saapuisi. Tammikuussa
2016 saimme kuulla Teijalta, että Slovakiaan olisi mahdollisesti syntymässä Kallen tyttärelle pentuja. Meitä jännitti todella paljon lähteä hakemaan pentua ulkomailta mutta onneksi
uskalsimme. Tyrskyn äiti on kaunis lady Slovakiasta: Ta’zim
Gehna Gazalah ja isä komea mies Venäjältä: Imran Ciyar
Rihh. Molemmat ovat menestyneitä kehässä mutta äiti myös
radalla ja maastossa. Itselleni täysin vastustamaton yhdistelmä.
Salukin saaminen perheeseemme ei ole ollut koko aikaa itsestäänselvyys, sillä miehelleni Nuutille saluki oli rotuna täysin vieras. Jouduin useamman vuoden puhumaan Nuutille salukin hienouksista ja esittelemään hänelle rotua. Lopulta sain
hänetkin vakuuttumaan siitä, että tämä on meidän rotumme.
Sittemmin olemme rakastuneet päivä päivältä enemmän ja
enemmän salukeihin menettäen sydämemme koko rodulle. •

UUDET VALIOT

ELINA ALANEN

C.I.B
FI MVA SE MVA LT MVA

Khalils Abu Shamah
El-Ubaid’s Genesis x Khalils Qudiya L-Amru Scheherazade
s. 17.9.2011
om. Anne Lipponen
CACIB
15.8.2015 Kotka, Thomas Hehir
6.8.2016 Druskininkai (Liettua), Jussi Liimatainen
7.8.2016 Druskininkai (Liettua), Jelena Afghanova
26.2.2017 Pietari (Venäjä), Dorota Witkovska

KRISTA NUKARI

BALT MVA, FI MVA
EE MVA LV MVA LT MVA BY MVA BY GR MVA LT JMVA EE JMVA BYV-16

Haalah’s Vision of Amazing Grace
Dadaelis C’Ar Haazim x Haalah Coco Chanel
s. 2.2.2013
om. Cisse Wunsch & Britta Airenne
SERT
19.04.2015 Narva, Antoan Hlebarov -> EE MVA
02.06.2016 Siauliai, Galyna Galinichenko -> LT MVA
21.06.2016 Talsi, Valentinas Stiklius -> LV MVA -> BALT MVA
01.07.2017 Kotka, Colm Hastings-> FI MVA

FI MVA

Aziz Otis
Dahaqin Baqir x Aziz Didar
s. 21.9.2014
om. Sirpa Tavasti
SERT
25.7.2015 Mikkeli, Hannele Jokisilta
28.5.2016 Joensuu, Hannele Jokisilta
16.7.2016 Mäntsälä, Matti Luoso
21.8.2016 Ruovesi, Tschokkinen Jetta
13.5.2017 Varkaus, Getzinger Doris

JOHANNA LEPONIEMI-SANDVIK

FI MVA
SE MVA

Badavie Agazzi
Qirmizi Ovation x Badavie Skylight
s. 17.2.2015
om. Johanna Leponiemi-Sandvik
SERT
9.1.2016 Kajaani, Juha Kares
23.7.2016 Kemi, Henrik Johansson
24.7.2016 Pihtipudas, Maija Mäkinen
21.8.2016 Kokkola, Hannele Jokisilta
6.5.2017 Tampere, Iris Urschiz
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ARTO OJANPERÄ

UUDET VALIOT

FI KVA-m

Nox Infinita Arenaria Interpres
Sharraque Asvinn x Yuzak Suspiria
s. 20.1.2015
om. Hanna ja Arto Ojanperä
SERTK
27.8.2016 Hämeenkyrö
3.9.2016 Laihia
10.9.2016 Orivesi
16.10.2016 Hailuoto
13.5.2017 Vaasa

CRISTA MÄKELÄ

FI MVA
EE MVA* RU MVA* BY MVA FI KVA-M EE KVA-M CVM-16
DVM-14 SSAKMM-14

Salmanazar Abla Tiger Lily
Asarafi Qadir Abdul Leo x Shafaq Sterling Red Queen
s. 19.5.2011
om. Kiti Sinisalo

TUIJA TUOMINEN

SERT
26.7.2014 Saarijärvi, Chantal Mery
24.10.2015 Seinäjoki, Louis Dehaes
10.6.2017 Alavus, Pekka Teini

FI KVA-m
SMM-16

Shamali Jalalat Shamah
Khalils Abu Shamah x Ritzas Shamsin
s. 3.6.2014
om. Anne Lipponen & Lea Pelkonen
SERTK
28.5.2016 Lumijoki
27.8.2016 Hämeenkyrö
10.9.2016 Orivesi
16.10.2016 Hailuoto
13.5.2017 Laihia

MARIKA AALTONEN

FI MVA
JV-15

Soheil Nour Chakhsnusha
Amdjad Av Min Tera x Tazillah Farah Jaraa
s. 27.12.2014
om. Marika Aaltonen
SERT
3.10.2015 Hämeenlinna, Kristin Kerem
14.5.2016 Rauma, Jarmo Vuorinen
2.7.2016 Hyvinkää, Margaret Davis
30.7.2016 Pori, Jean-FranÇois Vanaken
13.8.2016 Raisio, Reet Lint
27.5.2017 Harjavalta, Antoan Hlebarov
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PIRJO PUTTONEN

FI KVA-r
DVR-17

Yuzak Aurangzeb
Hamtaziyane Tizpa Iranschahr x Yuzak Selma
s. 12.8.2014
om. Pirjo Puttonen
SERTK
13.8.2016 Hyvinkää
20.8.2016 Hyvinkää
24.9.2016 Tampere
17.6.2017 Tampere
1.7.2017 Helsinki

TUIJA TUOMINEN

FI KVA-m
CVM-17 DVM-17

Yuzak Azadbeh
Hamtaziyane Tizpa Iranschahr x Yuzak Selma
s. 12.8.2014
om. Pirjo Puttonen
SERTK
30.7.2016 Hyvinkää
10.9.2016 Orivesi
16.10.2016 Hailuoto
13.5.2017 Vaasa
27.5.2017 Inkoo

FI KVA-m
SMM-2016

Zarabis Raidah
Khronos Min Al Asife x Zarabis Oaisara
s. 21.1.2015
om. Taija Sundholm
SERTK
30.7.2016 Hyvinkää
27.8.2016 Hämeenkyrö
24.9.2016 Helsinki
13.5.2017 Vaasa
20.5.2017 Lieto

FI KVA-m
CVM-2017

Zarabis Reema
Khronos Min Al Asife x Zarabis Oaisara
s. 21.1.2015
om. Iris Ritola
SERTK
30.7.2016 Hyvinkää
27.8.2016 Hämeenkyrö
3.9.2016 Laihia
10.9.2016 Orivesi
24.9.2016 Helsinki
16.10.2016 Hailuoto
30.4.2017 Virolahti
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FI KVA-m
TS-2017

Zarabis Reyhan
Khronos Min Al Asife x Zarabis Oaisara
s. 21.1.2015
om. Seija ja Jarmo Lehmusto
SERTK
3.9.2016 Laihia
24.9.2016 Helsinki
16.10.2016 Hailuoto
30.4.2017 Virolahti
6.5.2017 Keuruu

FI KVA-m
JV-15

Zarabis Rosalia
Khronos Min Al Asife x Zarabis Oaisara
s. 21.1.2015
om. Ritva & Jari Latva-Rasku, Jonna Hämäläinen
SERTK
10.9.2016 Orivesi
24.9.2016 Helsinki
30.4.2017 Virolahti
6.5.2017 Keuruu
20.5.2017 Lieto

TUULI SOUKKA

FI KVA-m

Ziba
s.3.5.2010
om. Tuuli Soukka

MARIKA AALTONEN

SERTK
8.8.2015 Tammela
15.8.2015 Hyvinkää
10.10.2015 Kouvola
1.5.2016 Tammela
20.5.2017 Lieto

FI MVA, FI KVA-m
EE MVA

Zubayr Adan For Soheil Nour
Yashars Bahdjan Ibn Basir x Asarafi Paiyam-Baz
s. 19.2.2014
om. Marika Aaltonen
SERT
23.5.2015 Helsinki,
Jasna Matejcic

SERTK
10.10.2015 Kouvola
10.9.2016 Orivesi
18.9.2016 Kouvola
Koira valioitui ulkomaan
24.9.2016 Helsinki
valioksi ja siksi myös
13.5.2017 Vaasa
Suomeen yhdellä sertillä.
20.5.2017 Lieto
64 Saluki
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Lähettäjä
SUOMEN SALUKIKERHO RY
Tuire Kantoluoto
Luhdinsola 10 A
01660 Vantaa

Ne tarvitsevat fyysisiin suorituksiinsa erityyppistä energiaa.
Pyöräily koiran kanssa on kestävyyssuoritus, jossa ravinnosta on saatava tasaisesti
energiaa pitkän ajan kuluessa. Agility puolestaan on vauhdikas, intensiivinen laji, jossa
elimistö tarvitsee energiaa nopeasti käyttöönsä. Näitä lajeja harrastavien koirien ravitsemukselliset tarpeet poikkeavat merkittävästi toisistaan.
Parasta mahdollista suorituskykyä tukevat
ravitsemusratkaisut kaikille harrastus- ja työkoirille.

Sopiva pitoisuus rasvaa ja hiilihydraatteja tuovat ruokaan ihanteellisen
määrän energiaa. Energialähteet on
mukautettu vastaamaan erilaisten suoritusten asettamia tarpeita.
Ainutlaatuinen ravintoaineyhdistelmä
tukee ruoansulatuskanavan ja nivelten
hyvinvointia.

NOPEAA
ENERGIAA

LIFESTYLE HEALTH NUTRITION

JATKUVAA
ENERGIAA

Terveellistä ravitsemusta jokaiseen elämäntyyliin

PITKÄKESTOISTA
ENERGIAA

