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

salukilehti@gmail.com

puheenjohtaja@saluki.fi
Varapuheenjohtaja
Tuula Eloranta, Mäntsälä
p. 0400 651 856

tulpero64@gmail.com
Jäsenet

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

sihteeri@saluki.fi

Teija Laukka, Kärjenniemi
p. 040 734 8248

Näyttelytoimikunta

Ulkoasu ja taitto

nayttelyt@saluki.fi

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

Painos

Tarvikemyynti

450 kpl

salukitarvikkeet@saluki.fi

Päijät-Paino, Lahti

Sanja Ekblad
sanja.ekblad@gmail.com

Pankkiyhteys

Pistelaskenta – juoksulajit

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

Anne Lipponen
Korpikatu 3
83500 Outokumpu
050 545 4887

sihteeri@saluki.fi
Rahastonhoitaja

Sanna-Maija Helevä
Hirvikalliontie 76
01800 Klaukkala

rahastonhoitaja@saluki.fi

FI41 4600 0010 8792 09

Pankkiviite (ilmoitukset)
4747

Ilmoitukset

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

Tuija Tuominen, Hollola
p. 044 339 2518

Sihteeri

Paino

Pistelaskenta – näyttelyt

Kalle Salovaara, Tuusula
p. 045 642 4081

1.1.2018 alkaen
Harri Niemi, Lappi

Niina Bamberg, Katri Eerikäinen, Heidi
Lappalainen ja Tuija Tuominen

Jäsensihteeri

Jäsenille maksutta

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

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

jasensihteeri@saluki.fi
tokset tulee
Osoitteenmuu
!
jäsensihteerille

ilmoittaa

Skannattavat materiaalit

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

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
040 752 3043
eirecogteils@gmail.com
www.eirecogteils.fi

Heidi Lappalainen, Artjärvi
040 721 2994
wonderflounder@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

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

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

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

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

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

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

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

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

Salmanazar

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

Tazillah

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/

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

Painovalmiit ilmoitukset:
Hinta jäsenille/ei-jäsenille
1/1:
• 297 mm x 210 mm + leikkausvarat 3 mm
• 55 €/100 €

Sisältö
2

Puheenjohtajalta

3

Jäsenmaksukuitti vuodelle 2018

4

Salukikummit & Pohjoismaiset sertifikaattinäyttelyt

5

Erikoisnäyttelyn 2018 tuomariesittelyt

6

Jalostustoimikunta tiedottaa

9

Salukien sydänsairauksien geenitutkimus

1/2:

11 Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen 24.3.2018

• 148 mm x 205 mm + leikkausvarat 3 mm
• 35 €/70 €

12 Rotuseminaarista oivalluksia ja pohdittavaa

1/4:
• 130 mm x 90 mm,
• pysty 15 e/30 e

Ilmoitusvalmistus

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

Foreign Ads

members/non-members & businesses
• contact salukilehti@gmail.com

Osoitteenmuutokset

14 Kalenterikilpailu 2018
20 Salukikerhon maastomestaruus
28 Herra Nöttönen tuli taloon
30 Kun koira katoaa
32 Käyttökokemuksia paikannuslaitteista
35 SSaK:n ratamestaruus
56 SM-kokeiden tuloksia
40 Elämää shunttikoiran kanssa
42 KASVATTAJAHAASTATTELU: Dix Dax
46 MEIDÄN REMMI: Sanni Mäkelä
48 Kalifornian aamunkoitossa
50 Uudet valiot
57 TUONTIESITTELY: Melik Oghab Boorchin Nox Infinita

jasensihteeri@saluki.fi

ILMOITUKSET

Deadlinet

59 Eirecogteil’s

Kevät: 1.3.2018
Kesä: 1.7.2018
Joulu 15.10.2018
(painovalmiit ilmoitukset 1.11.2018 mennessä)

58 Heli Perkkiö
60 Lahden seudun salukistit
62 Yuzak & Nox Infita
63 Non Serviam
64 Jaisalmer

Kansikuva:
Ari Lehtiö: Nucada’h Arni
Täytekuvat:
s. 6: Non Serviam Fugo Lepores RFR, Tuija Tuominen
s. 10: Santana Hello, Goodbye at RFR, Tuija Tuominen
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Hyvää Juhlavuoden loppua
teksti marja blomqvist

T

ämän lehden ilmestyessä Suomi
on täyttänyt 100 vuotta ja kerhon
30-vuotisjuhlavuosi alkaa olla aivan
lopuillaan. Toivottavasti kerhomme juhlavuosi on tavoittanut mahdollisimman
monen jäsenen. Kerhomme 30-vuotisjuhlaa vietettiin Lahdessa syyskuun lopulla Salukien rotuseminaaripäivän yhteydessä. Ainakin itselleni rotuseminaari
oli todella antoisa päivä, jonka kunniakkaasta vetämisestä lämpimät kiitokset vielä kerran Saijalle ja Säteelle.
Päivästä jäi erittäin lämmin muisto; oli
valtavan hienoa päästä kuulemaan ja keskustelemaan rodustamme erilaisten harrastajien kanssa. Hienoa oli erityisesti,
että osallistujissa oli sekä monta kasvattajaa ja salukeja jo vuosikymmenten
ajan harrastanutta jäsentä että uudempia harrastajia ympäri Suomen – ja jopa
Suomen ulkopuolelta. Rotumme kiinnostaa ja innostaa meitä harrastajia aina
vain.
Kerhoamme ei olisi ilman salukeja eikä salukeja olisi ilman kasvattajia.
Suomalaiset salukikasvattajat ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja kasvattamiensa salukien laadusta. Suomalaiset
salukit syntyvät kotikenneleihin ja
niitä kasvatetaan rakkaudesta rotuun.
Kasvattajiemme vahva sitoutuminen rotuumme näkyy salukiemme ulkomuodossa ja käyttöominaisuuksissa sekä
siinä, että valtaosa toteutettavista yhdistelmistä täyttää kerhomme asettamat
suositukset jalostuskäytölle. Kiittääkseen
kasvattajiamme heidän tekemästään ansiokkaasta työstä kerhon hallitus päätti
jakaa ensimmäiset kasvattajapalkinnot
tänä juhlavuonna vähintään 25 vuotta kasvattaneille kasvattajille, jotka ovat
kasvattaneet vähintään 5 pentuetta ja
joiden viimeisimmän pentueen syntymästä on kulunut korkeintaan 10 vuotta. Haluan vielä tässä yhteydessä kiittää ja onnitella Maija-Liisaa ja Timoa
(Abu Hakim), Beritiä ja Sonjaa (Al
Sarab), Stinaa ja Janettea (Aziz), IngaLilliä (Dyanitos), Pirjoa (El Hamrah),
Mirja-Leenaa (Khaireddin), Hilkkaa
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(Kirman) ja Saijaa (Wallaby’s). Lisäksi
haluan muistaa nyt jo valitettavasti edesmennyttä Veronica Margelinia (kennel Asarafi), joka olisi myös ollut oikeutettu saamaan kasvattajapalkinnon.
Kasvattajapalkinnot jaettiin yhdessä
juoksupuolen kiertopalkintojen kanssa
kerhon syyskokouksessa marraskuussa,
jossa valittiin puheenjohtaja ja osa hallituksen jäsenistä. Kokouksessa päätettiin myös kerhon ensi vuoden toiminnasta sekä siitä, miten toiminta tullaan
rahoittamaan. Salukikerho on rotujärjestöksi suhteellisen pieni eikä jäsenmaksuillamme pystytä kattamaan kuin osa
toiminnastamme. Loppuosa täytyy kerätä muilla tavoin, mikä vaatii työvoimaa
– vapaaehtoista, palkatonta työtä, joka
on poissa kunkin omasta vapaa-ajasta.
Tänä vuonna jäsenistömme on muun
muassa järjestänyt pentunäyttelyn, pari
match show’ta sekä ideoinut ja toteuttanut muita varojenkeruutapoja (maastojen luokkasponsorointi, neulehuutokauppa). Toivottavasti varojenkerääjiä
ja uusia keräystapoja löytyy jatkossakin. Kaiken varojen keräämisen ei tarvitse tapahtua pääkaupunkiseudulla,
minkä muun muassa Kuopiossa järjestetty match show ja Facebookissa järjestetty neulehuutokauppa osoittivat. Olisi
toivottavaa, että alueellinen toiminta aktivoituisi, eikä pelkästään keräämään varoja vaan myös tuomaan saluki-ihmisiä
lähemmäs toisiaan toimimaan yhdessä.
Yhdessä toimimalla tutustumme uusiin
ihmisiin.
Tämän kuluneen vuoden aikana,
mitä olen nyt puheenjohtajana ollut,
mielikuvani siitä, että kerhomme toimintaa pyörittää liian pieni joukko ihmisiä, joiden osalta loppuun palaminen
on iso riski, on valitettavasti vahvistunut. Toivottavasti mukaan löytyy entistä enemmän tekijöitä, eikä pelkästään se
Joku (toinen), vaan ihan oikeita innokkaita jäseniä. Pienikin apu on tarpeen ja
yhdessä toimiminen on oikeasti hauskaa.
Mieleeni tulee huhtikuisen pentunäyttelyn tuomarin kommentti hänen lähties-

sään kotiin: ”Salukikerhon näyttelyihin
on aina kiva tulla, kun nämä on hyvin
järjestettyjä ja ilmapiiri on niin mukava.” Se ilmapiirin mukavuus näkyi myös
talkoolaisille ja toivon, että tekijöitä riittää jatkossakin. Heitän tässä haasteen
jokaiselle jäsenellemme: voisitko sinä
tehdä jotain kerhon hyväksi tai saisitko
mahdollisesti jonkun salukituttusikin
mukaan!
Varojen keruun tarpeellisuus tuli erittäin konkreettiseksi tänä vuonna kerhon
nettisivujen kaaduttua. Sivut oli tehty
teknisesti hankalalle pohjalle eikä sivujen korjaaminen enää onnistunutkaan.
Herra Murphy oli mukana hyvin vahvasti alusta asti monella tavalla, mutta
tätä kirjoittaessani näyttää siltä, että sivut
saadaan toimimaan vuodenvaihteeseen
mennessä. Sivujen toteuttaminen vaatii
sekin rahaa ja myös asioista ymmärtävien
jäsenten panostamista. Kerhon nettisivujen tärkeys on varmaan monelta osin
laskenut taannoisesti, kun paljon tietoa
on saatavilla online-tulospalveluista ja
sosiaalisesti mediasta, mutta silti sivujen
puuttuminen on varmasti aiheuttanut
harmia jäsenillemme. Erityisesti pentuvälityksen puuttuminen sivuilta ja tietojen löytyminen ainoastaan Facebookista
on valitettavasti vaikeuttanut pentujen
myymistä ja aiheuttanut haittaa kasvattajille, mistä olen hyvin pahoillani.
Vuosi lähestyy kohti loppuaan ja pian
pääsemme juhlimaan joulua ja uutta
vuotta läheistemme kanssa. Haluan kiittää teitä kaikkia tästä vuodesta ja toivoa
teille ihanaa joulunaikaa yhdessä läheistenne kanssa! Meidän perheemme viettää joulua tänä vuonna pennuntuoksusta
nauttien. Olemme aina kauhunsekaisin
ajatuksin miettineet, saako uusin tulokas
joulukuusen kaatumaan. Kukaan aiemmista ei sentään siihen ole kyennyt, saas
nähdä, miten tänä vuonna käy. •
Jouluisinterveisin,

Marja

JÄSENSIHTEERIN TERVEISET

Jäsenmaksukuitti vuodelle 2018

S

yyskokous päätti marraskuun 18. päivä nostaa vuosijäsenen jäsenmaksua kahdella eurolla. Perhejäsen on edelleen
viisi euroa.
Kerhon uudet säännöt tulivat voimaan vuoden 2015 kesäkuussa ja niissä määrätään jäsenmaksu maksettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Jos jäsenmaksua ei ole maksettu huhtikuun loppuun mennessä, voi hallitus katsoa jäsenen
eronneeksi. Aiemmin tämä takaraja oli kesäkuun loppu.
• Vuosijäsenen maksu on 30 euroa. Ulkomaan osoitteessa 37
euroa.
• Perhejäsenen maksu on 5 euroa. Muista että sääntöjemme
mukaan perhejäsenen tulee asua samassa taloudessa vuosijäsenen kanssa.
• Vuosikirjan 2017 (lehti nro 2/2018) voi tilata ja maksaa ennakkoon edullisemmin yhdessä jäsenmaksun kanssa hintaan 43 euroa kun maksaa helmikuun loppuun mennessä.
Myöhemmin tilattuna kirjan hinta on 18 euroa.
Vuosikirjan on tarkoitus valmistua kesäkuun alun erikoisnäyttelyyn mennessä. Ennakkotilaajat voivat hakea kirjansa tarvikemyynnin myyntipöydältä näyttelypaikalta. Jos et pääse
tuolloin noutamaan kirjaasi niin seuraa tarvikemyynnin tiedotuksia facebookin ryhmissä tai kysy salukitarvikkeet@saluki.fi
muista mahdollisista jakopaikoista tai postimaksusta jos kirja
lähetetään sinulle postitse. HUOM! Kirjaa ei automaattisesti
lähetetä koska postimaksu tulee maksaa ensin. Hinta määräytyy painon mukaan.
Ainaisjäsenet voivat maksaa Vuosikirjan-2017 ennakkoon
28.02 mennessä hintaan 13 euroa viitteellä 47474.
Maksamalla jäsenmaksun eräpäivään 28.2. mennessä, varmistat Saluki-lehden ykkösnumeron saamisen ajallaan.
Jos maksu myöhästyy niin paljon, että se kirjautuu kerhon
tilille vasta huhtikuun puolella ei ole takeita, että lehden saa
joukkopostituksessa. Sen takia pitää maksaa ylimääräinen 2
euroa, koska silloin lehti täytyy lähettää erillisessä kirjekuoressa
joka maksaa kerholle enemmän kuin yhteispostitus. •

Saajan
tilinumero

Saaja

Maksaja

Käytäthän maksaessasi henkilökohtaista jäsenviitenumeroasi. Näet sen Saluki-lehtien osoitetarrasta. Jos viitenumeroa ei löydy, kirjoita ”Viesti”-kenttään kenen jäsenmaksusta on kyse.

HUOM! HUOM!
KERHON TILINUMERO JA PANKKIYHTEYS
MUUTTUVAT:

IBAN FI41 4600 0010 8792 09
Ulkomaan maksuissa tarvitaan tunnus BIC: ITELFIHH

Tiedustelut jasensihteeri@saluki.fi tai puh 050 377 4830
Tuire Kantoluoto tai facebook-viesti Tuiren profiiliin

Eräpäivään mennessä
jäsenmaksun maksaneet!
28.2. mennessä jäsenmaksunsa maksaneet
osallistuvat 30 e arvoisen lahjakortin arvontaan. Lahjakortin voi käyttää tarvikemyynnissä tai
yhtenä ilmaisena ilmoittautumisena SSaK:n erikoisnäyttelyssä/maastomestaruuskokeessa.

Säästöpankki Optia FI41 4600 0010 8792 09
JÄSENMAKSUT vuonna 2018:
SUOMEN SALUKIKERHO ry

Vuosijäsen 30 euroa
VUOSIKIRJAN 2017 kera 43 euroa

Perhejäsen 5 euroa
HUOM: Lehti nro 1 postitetaan vain jäsenmaksun maksaneille. Yli kuukauden myöhässä maksaneet saavat lehtensä Vuosijäsen ulkomaan osoitteessa 37 euroa
yksityiskirjeenä maksamalla jäsenmaksun lisäksi kaksi euroa postikuluja eli yhteensä 32 euroa.
Viesti-kenttään jäsenen nimi jos viitettä ei löydy
Viitenumero

Katso oma jäsenviite lehden osoitetarrasta

Eräpäivä

28.2.2018
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SALUKIKUMMIT & POHJOISMAISET SERTIFIKAATTINÄYTTELYT

Salukikummit
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

Päijät-Häme
Heidi Lappalainen, Artjärvi
040 721 2994
wonderflounder@gmail.com

Keski-Suomi

Hanna Ojanperä, Laukaa
045 138 2986
hannal.ojanpera@gmail.com

Kuopion seutu

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

Pohjoismaiset
sertifikaattinäyttelyt

Suomen Kennelliitto on yhteistyössä muiden pohjoismaisten kennelliittojen kanssa toteuttamassa uutta koiranäyttelytyyppiä,
Pohjoismaisia sertifikaattinäyttelyitä. Ensimmäiset Pohjoismaiset sertifikaattinäyttelyt järjestetään vuonna 2018.
Suomen ja Ruotsin kennelliitot esittelivät Pohjoismaisen
Kennelunionin (PKU) työvaliokunnan kokouksessa 13. huhtikuuta
uuden näyttelytyypin, Pohjoismaisen sertifikaattinäyttelyn (Nordic
Certificate Show), josta voidaan käyttää lyhennettä NORD. Suomen
Kennelliiton hallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan
Suomen Kennelliitto on mukana Pohjoismaisen sertifikaattinäyttelyn
toteuttamisessa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.
Pohjoismaisia sertifikaattinäyttelyitä järjestetään ensimmäisen kerran vuonna 2018 ja siirtymäkausi, jonka aikana näyttelytyyppiä kokeillaan kestää vuoteen 2020 asti. Järjestäjältä ei peritä
näyttelyveroa vuosina 2018–2020 järjestämistään Pohjoismaisista
sertifikaattinäyttelyistä.
Kaikki vuoden 2018 kansainväliset näyttelyt ja NORD-näyttelyt
anotaan uudelleen lomakkeella, jossa on mukana myös NORDnäyttelyiden anominen. Tarkemmat kansainvälisten ja NORDnäyttelyiden määrät vuodelle 2018 julkaistaan, kun uudet näyttelyanomukset ovat tulleet Kennelliittoon syksyn 2016 aikana.
NORD-näyttely ei voi olla FCI:n kansainvälinen näyttely. Samassa
näyttelyssä ei voida jakaa pohjoismaisia sertifikaatteja ja kansainvälisiä
CACIBeja. Uusi Pohjoismaiden muotovalio -titteli korvaa nykyisen
Pohjoismaisen muotovalion arvon.

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa
uuden tittelin säännöt ovat samat:
•
•

Pohjanmaa

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

Pohjois-Karjala

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

Pohjois-Suomi

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

Turun seutu

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

Koiralla tulee olla kansallinen muotovalion arvo maassa, jossa se
on rekisteröity.
Koiran tulee saada kolme Pohjoismaista sertifikaattia kolmesta eri
Pohjoismaasta, kolmelta eri tuomarilta. Sertifikaateista vähintään
yksi tulee vastaanottaa 24 kuukauden iän jälkeen.
Islannissa Pohjoismaisen muotovalion titteliin vaaditaan kolme
Pohjoismaista sertifikaattia kolmelta eri tuomarilta. Koiran tulee
olla Islannin valio, mutta islantilainen koira saa vastaanottaa pohjoismaiset sertifikaatit omassa maassaan.

Siirtymäajan aikana 2018–2020 Pohjoismaiden muotovalion tittelin
uusia ja vanhoja sääntöjä voidaan käyttää rinnakkain. Vanhat tittelisäännöt väistyvät kokonaan vuoden 2019 lopussa.

2018 NORD-näyttelyt ovat:
5.5.2018 Tampere NORD
12.-13.5.2018 Oulu NORD
19.-20.5.2018 Hamina NORD
16.-17.6.2018 Kotka NORD
16.-17.6.2018 Rovaniemi NORD

4.8.2018 Kuopio NORD
25.-26.8.2018 Riihimäki NORD
10.11.2018 Jyväskylä NORD
15.12.2018 Helsinki NORD
Lähde: Suomen Kennelliitto

ERIKOISNÄYTTELYN TUOMARIESITTELYT

Erikoisnäyttelyn 2018 tuomarit
Maria Nordin
KÄÄNNÖS tuija tuominen

Asun Pohjois-Ruotsissa parinkymmenen kilometrin päässä
Umeåsta. Kotini on metsän keskellä ja viihdyn siellä koirieni ja
kanojeni kanssa. Tällä hetkellä minulla on neljä salukia ja yksi
saksanpaimenkoira. Olen kasvanut salukien parissa 1970-luvulta alkaen, koska äitini kasvatti salukeja. Itse olen kasvattanut salukeja 35 vuoden ajan yhdessä Karlstadissa asuvan Marie
Brandénin kanssa kennelnimellä Badavie.
Minusta on aina ollut hauskaa käydä koiranäyttelyissä.
Olemme kilpailleet paljon näyttelyiden kasvattajaryhmissä ja
meidän on valittu viidesti kaikkien rotujen Vuoden kasvattajaryhmäksi, toiselle sijalle olemme jääneet kuusi kertaa.
Minulla on ollut ilo saada näyttelyistä kiinnostuneita ja

niissä käyviä kasvatinomistajia. Heidän ansiostaan meidät
on valittu 17 kertaa Vuoden salukikasvattajaksi. Tärkeintä
kuitenkin on, että pentu saa hyvän kodin enkä vaadi kasvatinomistajilta näyttelyharrastamista. Näyttelyt ovat vain
hauska harrastus salukin kanssa. Tärkeintä salukissa on rauhallinen ja mukava luonne.
Vedän kollegani Linn Odolfssonin kanssa neljää lemmikkitarvikeliikettä ja tässä saan yhdistää työhöni suuren
mielenkiintoni eläimiä kohtaan. En arvostele salukeja näyttelyissä kovinkaan usein, koska työ vie paljon aikaani ja pidän
itse näyttelyttämisestä niin paljon, että olen näyttelyissä
useimmin itse kehässä.
Olen otettu pyynnöstänne tulla arvostelemaan erikoisnäyttelyynne ja odotan sitä innolla. •

Nicola Quadling
KÄÄNNÖS ANNE LIPPONEN

Olen otettu kutsusta saapua arvostelemaan Suomeen ja odotan
kovasti tapaavani teidät ja kauniit salukinne.
Olin hyvin nuori, kun ensimmäinen salukimme liittyi perheeseemme lähes 48 vuotta sitten. Vaikka sitä ei koskaan näyttelytetty, se oli vanhoista englantilaisista linjoista: siinä oli
Sedekiä, Mazuria ja Windswiftiä ja se eli 15-vuotiaaksi.
Rakkauteni salukien näyttelyttämiseen alkoi 1984, kun toinen salukimme saapui, eikä tuo rakkaus koskaan ole kadonnut! Olen omistanut kahdeksan salukia ja yhteisomistuksessa niitä on ollut yksi. Kahdesta niistä on tullut valio, yksi on
saanut kaksi sertifikaattia ja yksi on saanut yhden sertifikaatin.
Kaikista salukeistani kuusi on voittanut varasertin, joista yksi
useamman kerran. Olen myös esittänyt muiden kasvattajien
salukeja voittaen niiden kanssa sertejä, varasertejä ja valiotitteleitä. 1980-luvun lopulla the Kennel Club rekisteröi kennelnimeni Malenkhai.
Aloitin tuomarinurani 1988. Ensimmäisen kerran sain myöntää sertin vuoden 1998 Saluki and Gazelle Hound Clubin
Championship show’ssa, ja sen jälkeen olen saanut tehdä sen
kuusi kertaa. Minulla on ollut kunnia arvostella salukien erikoisnäyttelyjä Ruotsissa ja Australiassa.
Olen arvostellut sertinäyttelyissä myös petit basset griffon
vendéenejä, omistin niitä yhdessä äitini kanssa 1980-1990-luvuilla. Nekin olivat serti- ja varasertivoittajia.
Salukit ovat maailman kauneimpia koiria ja nautin todella saadessani arvostella niitä. Haen tasapainoista, sulavaa, eleganttia
ulkomuotoa, joka säilyy myös liikkeessä. Kauneus on katsojan
silmässä, mutta salukin täytyy olla rotumääritelmän mukainen
ja soveltua myös käyttöön. Lisäksi luonne on minulle tärkeä,
vaikka ymmärränkin niiden etäisen käyttäytymisen (joskus ne

vain täysin jättävät sinut huomiotta, koska ne voivat!). Siitä
huolimatta saluki, jolla on luonnetta ja persoonallisuutta saa
minut hymyilemään.
Kuvassa on viimeinen salukini, Kasra Zebadiyah at
Malenkhai, Jenson. Salukit tulevat aina olemaan sydämessäni,
mutta kuten huomaatte, seuraamme on liittynyt jotain hyvin
erilaista. Alfred, Prefix Alfred Nobel with Malenkhai saapui perheeseemme 2015 ruotsalaisesta kiinanharjakoirakennelistä Prefix, jonka omistavat Gunilla ja Rebecca Agronius.
Jenson ja Alfred ovat parhaita ystäviä keskenään, ja olenkin
varma, että Alfred ajattelee olevansa saluki, varsinkin kun pojat
juoksevat keskenään.
Odotan kovasti sitä, että saan arvostella näyttelyssänne yhdessä Maria Nordinin kanssa ja toivon, että kaikki nauttivat
tuosta viikonlopusta. •
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Jalostustoimikunnan terveiset
Vuoden kiivain harrastuskausi on ohi ja pimeiden iltojen aikana on taas aikaa pohtia jalostuksen ”teoriapuolta”. Vuoden kokemuksen perusteella jalostustoimikunta on päätynyt uuteen
linjaukseen koskien epävirallisia sydänultraustuloksia. Kennelliitosta on tullut esitys jalostusstrategian päivityksestä, joka on
salukien kasvatuksen kannalta ristiriidassa rodun suosituksiin
ja hyväksi todettuun käytäntöön nähden. Salukien sydäntutkimus on edelleen käynnissä, terveystietojen toimittaminen Lohen tutkimusryhmälle on tärkeää, jotta olisi toivoa mahdollisesta geenitestistä.
Kuten toisaalla olevasta tiedonannosta ilmenee, Salukikerho ei päivitä enää vuoden alusta lähtien uusia sydäntutkimustuloksia kotisivulleen ns. sydänultralistaan. Kennelliiton tietokanta arkistoi tiedon luotettavasti ilman, että vaarana on
tietojen jääminen yksittäisten ihmisten säilytettäväksi. Jalostustoimikunta kerää kuitenkin edelleen entiseen malliin tietoa salukien terveydestä, joten suosittelemme, että jatkossakin
ilmoittaisitte erikseen jalostustoimikunnalle niistä salukienne
terveystutkimustuloksista, joita ei Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä julkaista.
Kannustaakseen käyttämään jalostuskoiria virallisissa sydänultrissa epävirallisten sijasta ei Salukikerho mainitse enää epävirallisesta tuloksesta pentulistallaan. Ulkomailla kenneljärjestöt eivät tiettävästi ole virallistaneet sydänten ultratutkimuksia,
joten käytettäessä ulkomaalaisia jalostuskoiria tämä sääntö ei
sellaisenaan koske.
Viralliseen tutkimukseen ohjaamisessa on kyse pitkän tähtäimen suunnitelmasta, tiedon levittämisestä laajemmalle joukolle palvelemaan koko rodun jalostusta. Me jalostustoimi-
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kunnassa toivomme myös, että ohjeistus innostaa käyttämään
entistä enemmän yhdenmukaista tutkimusta ja sitä kautta antaa lisää käyttökelpoista tutkimusmateriaalia myös sydänsairauksien geenitutkimukseen, josta on artikkeli toisaalla tässä
lehdessä.
Kennelliitto uudistaa jalostusstrategiaansa vuoden 2018
alusta (Kenneluutiset 6/2017). Strategiaan tulee enimmäisikärajasuositus ensimmäistä kertaa astutettavalle nartulle. Ikäraja
on viisi vuotta. Salukeja käytetään tähän verraten kohtuullisen
vanhana ensimmäisen kerran jalostukseen. Salukien ensisynnyttäjistä 55 % on ollut yli 5-vuotiaita vuosina 2014–2017.
Näillä näkymin Salukikerho ei muuta omia jalostussuosituksiaan ikärajojen osalta. Tarkoituksena on kuitenkin selvittää
esim. terveyskyselyistä, onko salukien myöhäisellä ensisynnytysiällä vaikuttanut olevan merkitystä synnytysvaikeuksiin,
joten tarvittaessa asiaan puututaan. Kasvattajasitoumuksen
allekirjoittaneet kasvattajat ovat muun lisäksi sitoutuneet käyttämään jalostukseen sopivan ikäisiä koiria, joten ikään on monelta taholta otettu kantaa.
SKL:n päivitetyn strategian mukaan jalostukseen käytettävän koiran on oltava hyvähermoinen ja sillä tulee olla riittävä
kyky selvitä arkipäivän tilanteista. Salukikerhon jalostussuosituksissa todetaan, ettei arkaa tai aggressiivista koiraa saa käyttää jalostukseen. Molempien tahojen vaatimukset jalostuskoirien luonteille tukevat toisiaan. •
Kiitos lopuillaan olevasta vuodesta ja hyvää uutta vuotta 2018
toivottaen,

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

Terveystutkimuksia tuetaan
1.1.2017 alkaen seuraavasti:

Silmäpeilaukset

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

Sydämen
ultraäänitutkimukset

Ruumiinavaukset

Sydämen Holter-tutkimukset

Hakeminen

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

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

Kaikkia tukia haetaan lähettämällä tulokset ja vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen
jalostustoimikunta@saluki.fi.
Otsikoi sähköposti koiran virallisella
nimellä (esim. Hassutassun Pepi_ultra).
Muista kuitti ja tilinumero!
Mikäli et hae tukea, ilmoita viestissä, saako tuloksen julkaista kerhon
nettisivuilla.
Kaikki tulokset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta skannata tai valokuvata tuloksia, lähetä kopiot tuloksista yllä
mainittuine tietoineen kerhon sihteerille:
Anne Lipponen
Korpikatu 3
83500 Outokumpu
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Muistutukseksi
– Jalostussuositukset 1.1.2017 alkaen
Yleiset periaatteet:
Suomen Kennelliiton rekisteröintisääntöjen ja kasvattajasitoumuksen vaatimusten tulee täyttyä.
Sairasta koiraa ei saa käyttää
jalostukseen.
Perinnölliseksi katsottua sairautta
(immuunivälitteinen sairaus, sydän- tai
silmäsairaus, allergia yms.) sairastavan
koiran pentuesisarusten jalostuskäytössä
suositellaan käyttämään harkintaa.
Pentueen molempien vanhempien
takana ei saa olla samoja sairauksia tai
muita ongelmia.
Yhdistelmää, josta on syntynyt vakavasti sairas koira ei saa uusia, eikä läheisesti sitä muistuttavaa yhdistelmää tule
tehdä.
Napatyräisiä koiria ei saa parittaa keskenään. Narttua, jolla on ollut kirurgista
hoitoa vaativa napatyrä, ei suositella käytettäväksi jalostukseen.
Kasvattajien tulee informoida pennunostajia lähisukulaisten sairauksista mieluiten kirjallisesti.
Kasvattaja antaa julkaistavaksi tiedon,
onko kyseessä keinohedelmöityksestä tai
kaksoisastutuksesta syntyvä pentue.
Arkaa tai aggressiivista koiraa ei saa
käyttää jalostukseen.
Rotujärjestön suositukset jalostukseen käytettäville koirille ja yhdistelmille
ovat seuraavat:
HUOM! Suositeltavat terveystutkimukset tulee tehdä ennen jalostuskäyttöä ja niiden on oltava voimassa
astutushetkellä!
1. Jalostukseen käytettävän koiran
tulee olla iältään vähintään 36 kk (kolme
vuotta) ennen jalostuskäyttöä. Uroksen
Suomessa syntyneiden jälkeläisten määrä
ei saa ylittää 5 %:a yhden sukupolven
jaksolla syntyneistä pennuista (n. 24
pentua) uroksen elinaikana, nartulla saa
teettää enintään kolme pentuetta.
2.
Sukusiitosprosentti
Yhdistelmän sukusiitosprosentin tulee
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olla viidessä polvessa alle 6.25 %.
Jalostustoimikunnalla tulee olla käytettävissään yhdistelmän vanhemmista viiden
polven sukutaulu. Koirista, joiden tausta
on joltain osin FCI:n rekisterissä tuntematon, tulee toimittaa sukutaulun kopio
arkistointia varten. Mitään vaatimuksia
taustan suhteen ei tällöin ole.
3.
Sydäntutkimukset
Jalostukseen käytettävän koiran sydän
tulee tutkia virallisella ultraääni- tutkimuksella, joka sisältää vähintään 5 min
lepo-EKG:n. Tutkimuksessa ei saa löytyä
merkkejä sydänsairaudesta eli tuloksen
tulee olla lausunnolla A (ei osoita merkkejä sydänsairaudesta) kaikissa osioissa.
Kasvattajan harkintaan jätetään tarpeen
mukaan sydämen Holter-tutkimus.
Tutkimustulos (A) ei saa olla astutushetkellä yhtä (1) vuotta vanhempi.
Suositukset tutkimuksista kaikille
salukeille: Erityisesti jalostukseen käytettyjen koirien sydäntutkimuksia olisi
hyvä jatkaa seurantana 9-11-vuoden
ikään saakka. SLK:n jalostustieteellisen toimikunnan sydäntyöryhmä suosittaa sydäntutkimusten tekemistä kaikille salukeille seuraavasti: Koiran tulee
olla vähintään 2-vuoden ikäinen. Mikäli
koiraa ei käytetä jalostukseen, sydäntutkimusten väli voi olla 2 vuotta
4.
S i l m ä t u t k i m u s
Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee
olla virallinen silmätutkimuslausunto.
Koiralta ei saa löytyä sellaisia silmäsairauksia, jotka ovat kaikilla roduilla perinnölliseksi epäiltyjä vakavia
silmäsairauksia (esimerkiksi pektinaattiligamenttidysplasia (vakavat muodot),
retinan dysplasia (geograafinen ja totaali), papillan hypoplasia tai mikropapilla,
kataraktat (perinnölliset kaihit), linssiluksaatio ja retinan degeneraatio (PRA)).
Muiden, rodulla aiemmin todettujen
sairauksien osalta, ja niiden yleistymisen ehkäisemiseksi, annetaan seuraavat
suositukset:
PPM iris-iris ja distichiasis: paritus
vain terveen kumppanin kanssa

PPM
iris-linssi
ja
iris-cornea
sekä
lasiaisen
rappeuma:
ei suositella käytettäväksi jalostukseen!
Rotujärjestön suositusten mukaan
silmätutkimuslausunnot ovat voimassa
seuraavasti:
Alle neljävuotiailla (4) lausunto on voimassa yhden (1) vuoden.
Yli neljävuotiailla (4) lausunto on voimassa kaksi (2) vuotta.
Suositukset tutkimuksista kaikille
salukeille: Erityisesti jalostukseen käytettyjen koirien silmätarkastuksia pitäisi
jatkaa seurantana. Euroopan silmäeläinlääkärijärjestö ECVO (http://www.ecvo.
org/) suosittaa silmätarkastusten tekemistä kaikille salukeille seuraavasti, jotta
saataisiin lisää tietoa perinnöllisten silmäsairauksien esiintymisestä ja mahdollisesta periytymismallista salukeilla:
3-4 kertaa elämässä, esim. 1, 3, 6 ja 9
-vuotiaana.
5.
Jalostustoimikunnalla
tulee
olla käytettävissään dokumentit pentuvälityksessä julkaistujen pentueiden vanhempien terveystutkimuksista. Omistajan tulee huolehtia siitä, että
saa eläinlääkäriltä tarvittavat dokumentit. Ulkomaisten koirien kohdalla terveystutkimuslausuntojen tulee vastata
sisällöltään Suomessa tehtyjä virallisia
tutkimuslausuntoja.
Kasvattajan harkintaan jätetään kilpirauhastutkimukset (normaali kilpirauhaspaneeli) sekä DLA-haplotyypitys,
jolla pyritään vähentämään tällä hetkellä
vallitsevan haplotyypin yleisyyttä ja etenkin sen suhteen homotsygootteja eli samaperintäisiä pentuja.
Huom! Mikäli yhdistelmä ei täytä
kaikkia jalostussuosituksen ehtoja, se ei
kuitenkaan ole este pentueen rekisteröinnille tai sen julkaisemiselle Suomen
Salukikerhon pentuvälityslistalla (puutteellisista suosituksista tulee selvitys ilmoituksen yhteyteen). •
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tiedote geenitutkimuksesta

Salukien sydänsairauksien geenitutkimus
TEKSTI julia niskanen

S

alukeissa esiintyvän dilatoivan kardiomyopatian (DCM),
läppäsairauden ja rytmihäiriöiden perinnöllistä taustaa on
tutkittu Hannes Lohen johtamassa tutkimusryhmässä yhteistyössä
Yliopistollisen Eläinsairaalan kardiologi
Maria Wibergin kanssa. Tutkimus on
ollut jo pitkään käynnissä, ja se on vuosien varrella osoittautunut ennakoitua
monimutkaisemmaksi.
Tutkimuksen tavoitteena on löytää eri sydänsairauksille altistavia perimän muutoksia vertailemalla terveiden ja sairastuneiden koirien perimää.
Tutkimusprojektin puitteissa on tehty
sekä geneettistä että kliinistä tutkimusta. Kliiniset tutkimukset ovat sisältäneet
kattavan sydämen tutkimuksen (sydämen ultraäänitutkimus, sydänsähkökäyrä ja 24 tuntia kestävä Holter-mittaus).
Sydäntutkimuksella pyritään tunnistamaan terveet koirat sekä koirat, joilla
esiintyy sydämen rakenteellisia muutoksia tai rytmihäiriöitä. Geneettisiä tutkimuksia varten koirilta on otettu veri- tai
kudosnäyte, josta on eristetty DNA perimän tutkimiseksi.
Projektin puitteissa on tehty lukuisia sydäntutkimuksia ja saatu paljon verinäytteitä. Runsaasta osallistumisesta
huolimatta salukien geenitutkimuksessa

on edelleen haasteita, jotka johtuvat sydänsairauksien monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Tämänhetkisen tutkimustiedon valossa ei ole vielä täysin selvää,
ovatko salukien sydänsairaudet toisistaan
erillisiä ja miten ne mahdollisesti liittyvät toisiinsa. On esimerkiksi mahdollista, että rytmihäiriöt johtavat kardiomyopatiaan eli sydänlihaksen sairauteen.
Toisaalta kardiomyopatia voi aiheuttaa
läppäsairauden kehittymisen.
Geenitutkimukseen liittyvien analyysien onnistuminen vaatii suuren määrän näytteitä sairastuneista koirista, joilla on mahdollisimman samankaltaisia
sairauden piirteitä, sekä yli 7-vuotiaina terveiksi sydäntutkituista koirista.
Sydänsairauksien monimuotoisuuden
takia tarvittavan näytemäärän saavuttaminen on hidasta. Laajasta osallistumisesta huolimatta löydöksiltään selkeiden koirien määrä on edelleen liian
pieni genominlaajuisten analyysien onnistumiseen. Lisäksi perinnölliset sydänsairaudet ovat geneettiseltä taustaltaan
tyypillisesti monitekijäisiä, mikä monimutkaistaa perimäanalyysejä ja osaltaan
kasvattaa tutkimuksen onnistumiseen
vaadittavia otoskokoja.
Tutkimuksen onnistumiseksi tarvitaan runsaasti lisää näytteitä kaikista dilatoivaa kardiomyopatiaa, rytmi-

häiriöitä tai läppäsairautta sairastavista
koirista sekä terveistä, yli 7-vuotiaista
koirista. On tärkeää, että kaikille geenitutkimukseen osallistuville salukeille on
tehty kattava sydäntutkimus. Tällä hetkellä tutkimusryhmässä tutkitaan samoja sydänsairauksia myös muissa roduissa,
ja tätä kautta voidaan saada uutta tietoa
näihin sairauksiin vaikuttavista perimän
muutoksista. Tämä voi edistää tutkimusta myös salukien osalta.
Mikäli haluat lähettää tutkimusryhmälle verinäytteen geenitutkimusta varten, voit lukea osallistumisohjeet
nettisivuiltamme osoitteesta www.koirangeenit.fi/osallistuminen/mitenosallistun. Kysymyksiä ja lisätietoja tutkimuksesta voit kysyä ottamalla yhteyttä
suoraan tutkimusryhmään. Haluamme
kiittää niitä omistajia, jotka ovat jo osallistuneet – teidän panoksenne on arvokas! •

Yhteystiedot:
Julia Niskanen, FM, geneetikko
julia.niskanen@helsinki.fi
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Tervetuloa
Suomen Salukikerho ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN
KEVÄTKOKOUKSEEN
la 24.3.2018
klo 13.00
Tuomarinkartanon vinttikoirakeskus
Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Valtakirjojen tarkastus klo 12.45 alkaen
(pitää olla toimitettu klo 13 mennessä)
KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi
pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus, hyväksytään
esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus
vuodelta 2017
6. Esitetään hallituksen laatima tilikertomus vuodelta
2017 sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto,
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä tilivelvollisille
7. Päätetään yhdistyksen varojen sijoittamisesta
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen jaetaan
vuoden 2017 näyttelykiertopalkinnot!
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ROTUSEMINAARISTA
OIVALLUKSIA JA
POHDITTAVAA
teksti anne lipponen kuvat elisa kohtamäki

Suomen Salukikerho ry järjesti 30.9.2017
rotuseminaarin yhdessä Suomen
koirankasvattajat ry:n kanssa. Seminaari
houkutteli liikkeelle noin 40 harrastajaa ja
kasvattajaa sekä kaksi ulkomuototuomaria.
Kouluttajina toimivat Salukikerhon omat
kasvattajatuomarit Säde Hohteri ja Saija
Juutilainen.

S

eminaarin rakenne noudatti aiemmista SuKoKa:n rotuseminaareista tuttua kaavaa: ensin
käydään läpi teoriaa, sitten katsotaan koiria ihan käytännössä. Salukien rotuseminaariin oli tuotu
kuusi mallikoiraa, kolme urosta ja kolme
narttua. Seminaarin luentomateriaali on
kaikkien saatavilla ulkomuototuomareiden nettisivuilla, sillä tarkoitukseen käytettiin hieman päivitettyjä ulkomuototuomareiden koulutusmateriaalia.

Hands on -osio aloitettiin mallikoirien kanssa ulkona, jossa tarkasteltiin
niiden liikkeitä.
– Olimme Säteen kanssa juuri viettäneet kaksi viikonloppua koirasilmätesteissä, joten päätimme tehdä hands
on -osion samalla tavalla kuin sielläkin. Jaoimme siis porukan ryhmiin, joihin kuhunkin tuli yksi kasvattaja. Sisällä
taas katsottiin kukin koira vuorollaan.
Ryhmät kirjoittivat yhdessä arvosteluja,
Saija kertoo.

Ulkomuototuomarin saappaisiin asettuminen oli monelle silmiä avaava
kokemus.
– Ilmeisesti arvostelujen kirjoittamisen vaikeus yllätti, ja joku sitä kommentoikin. Tarkoitus toki ei ollutkaan
pelkästään arvostelujen kirjoittamisen
harjoittelu, vaan myös, että harrastajat
oppivat katsomaan koirien eri osia, tunnistavat, missä on lantio ja tietävät, että
Ruotsissa sitä sanotaan ristiksi ja niin
edelleen, Saija selventää.
– Kun ihmiset saavat käsitellä erilaisia koiria, he huomaavat, ettei niiden
arvosteleminen olekaan niin helppoa.
Nyt heillä vieläpä oli runsaasti aikaa,
noin 20 minuuttia koiraa kohden, kun
kehässä tuomarilla saattaa olla vain 2-3
minuuttia.
Keskustelua syntyi esimerkiksi siitä,
miksi oma koira näyttää kaikkein mieleisimmältä ja sen rotutyyppi parhaalta.
Saija Juutilaisen mielestä tämä on hyvä
tiedostaa.
– Yritin selittää siellä, että ihminen on
sellainen, että hän tottuu kaikkeen. Jos
kotona on jotakin, on se useimman mielestä kaunista ja hyvää. Rotuseminaarien
tarkoitus on tietenkin opastaa harrastajia katsomaan koiria hieman laajemmin,
jotta opittaisiin tunnistamaan omien
koirien hyvät kuin huonotkin puolet.
– Huonojen puolien tunnistamisessa
on sekin hyvä asia, että kun ne tiedostaa,
voi niitä vaikkapa näyttelykehässä yrittää
korjata esittämällä koira oikein.
Ensimmäistä kertaa järjestetty rotuseminaari kiinnosti laajasti niin uusia kuin
vanhoja harrastajia ja kasvattajiakin.
– Osallistujamäärä oli minusta oikein
hyvä verrattuna salukien rekisteröintimäärään ja Salukikerhon jäsenmäärään.
Osallistujat olivat lisäksi hyvin laajalti
edustaen erilaisia harrastuslajeja, Saija
sanoo.
Osittain seminaarin suosiota saattaa
selittää se, ettei salukeille ole tapana pitää jalostustarkastuksia. Saija Juutilainen
huomauttaa, etteivät ne ole koskaan olleet käytäntönä. Nykyisin niille ehkä
saattaisi olla tarvettakin.

Rotuseminaarin kouluttajina toimineet
Saija Juutilainen ja Säde Hohteri.
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– Toisilla roduillahan se on perinne,
mutta vinttikoirilla ei ole oikein koskaan
niitä tainnut olla. Voi olla, että olemme
olleet niin pieni porukka ja kovassa kurissa. Rotutieto on toisaalta aiemmin
siirtynyt nykyistä paremmin vanhoilta
harrastajilta uusille. Nykyisin esimerkiksi netti on täynnä tietoa ja erilaisia
totuuksia, joita kuka tahansa voi kirjoittaa, Saija mainitsee.
Rotuseminaarissa nostettiin esille myös
vinttikoirien maastokilpailujen arvosteluperusteet: nopeus, innokkuus ja seuraaminen, älykkyys ja ajotyöskentely,
ketteryys sekä kestävyys. Jotkin rodut
ovat eriytyneet näyttely- ja käyttölinjoihin. Salukeille sellaista kohtaloa ei
toivota.
– Näyttely- ja käyttölinjojen eriytyminen ei missään nimessä ole salukeilla
toivottavaa, eikä sitä mielestäni ole
tapahtumassakaan. Jos katsoo maastokisoissa menestyneitä koiria, niin
oikein hyviä salukeja ne ovat. Toki jos
on oikein kuivassa ja lihaksikkaassa kunnossa, ei välttämättä ole ihan parhaassa
näyttelykunnossa. Kovan lihaskunnon
myötä liikkeeseen saattaa tulla jäykkyyttä johtuen esimerkiksi lihasjumeista.
Liikkeestä saattaa hävitä sulavuutta ja
joustavuutta. Toisaalta tämä ei ole salukeille niin tyypillistä kuin vaikkapa
whippeteille, joiden lihasten mallikin on
salukia pyöreämpi. Ja mieluummin tietenkin koirassa saa olla lihaksia kuin että
se olisi jauhosäkki, Saija selvittää.
– Mutta kyllä koiran, jota salukina
jalostukseen käytetään ja salukina näyttelyyn viedään, täytyy salukia muistuttaa.
Monien keskustelujen aiheena niin netissä kuin kehien laidallakin on ollut,
oliko ennen kaikki paremmin kuin nyt.
Vanhana rotuna salukin kasvattamisen
aikaperspektiivi on ainakin pitkä.
– Seminaarissa tuli esille, että meillä
on nykyään vähän erilaisia ongelmia
kuin ennen. Ennen etuosat olivat kapeita, ja nyt taas takaosissa on menty
vähän liioittelun puolelle. Tietysti se on
näyttävää, Saija toteaa.
– Jos rotua lähtee kasvattamaan pelkästään titteleiden mukaisesti, se ei
johda kovin pitkälle. Voi tietysti olla,
että saa aikaan voitokkaita koiria, mutta
yhtenäisen tyypin säilyttäminen on vai-

Rotuseminaarin hands on -osiossa osallistujat jakautuivat ryhmiin ja kävivät läpi kaikki
paikalla olleet mallikoirat.

keaa. Tietysti hyvällä tuurilla sekin voi
onnistua. Mutta se on sanottava, että
jos meillä oli hyviä kasvattajia aiemmin,
niin on niitä nytkin.
Entä mikä sinulle itsellesi on salukissa se
piirre, josta et ole valmis joustamaan?
– Haluan nähdä kauniit päät ja ilmeet.
Haluan nähdä viehkeyttä sivuliikkeessä,
että ylälinja on kaunis ja luonnollinen
ja askel kevyt ja vaivaton, koiraa ”hirttämättä”, Saija luettelee.
Jatkoa rotuseminaarille on jo toivottu,
mutta muitakin itsensä kehittämisen tapoja Salukikerho tarjoaa. Salukikerhon

erikoiskoulutukset ulkomuototuomareille pidetään yleensä touko-kesäkuussa
vuosittain.
– Ne tilaisuudet ovat kaikille avoimia,
sinne saavat tulla kaikki kiinnostuneet.
Ilmoittautuminen etukäteen on tietenkin suotavaa, jotta osallistujamäärään
osataan varautua, Saija mainostaa. •
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Kalenterikilpailu

2018

teksti raija lundström ja valokuvakilpailun tuomarit heli perkkiö ja pasi soininen

SSAK:n kalenterikilpailuun lähetettiin taas hieno määrä kuvia,
169 kuvaa 29 eri kuvaajalta. Kuvia saa lähettää 10 per kuvaaja,
mutta vain kahdeksan kuvaajaa lähetti täyden kymmenen kuvan
satsin. Tästä vuodesta alkaen valitaan paras vaaka- ja pystykuva.
Kalenteriin valitaan 24 kuvaa, 12 vaaka- ja 12 pystykuvaa.
Tästä vuodesta alkaen valitsemme parhaan vaaka- ja pystykuvan ja lisäksi tuomarit saavat antaa kunniamainintoja kalenteriin valituille kuville.
Tuomareina meillä oli tänä vuonna Heli Perkkiö ja Pasi
Soininen. Heli on elänyt salukielämää jo lapsuudestaan saakka ja toiminut pitkään SSAK:n eri tehtävissä. Pasillakin ollut jo
salukeita parikymmentä vuotta ja hän hallitsee valokuvauksen

koko proseduurin. Poikkeuksellisesti tuomarit käsittelivät kuvat
eli tehtiin rajaus lähes kaikkiin, säädettiin tasoja (valoisuus ja
kontrasti) ja säädettiin väritasapainoa ja terävöitettiin.
Vaakakuvien voittajaksi valittiin Pirjo Jäppisen El Hamrah
Maher. Pystykuvien voittajaksi valittiin Tiia Rautiaisen
Shasmeen. Paljon onnea voittajille! Iso kiitos kaikille kuvia
lähettäneille ja molemmille tuomareille paneutumisesta ja perusteellisuudesta! •

Tuomarien kommentteja ja huomioita kilpailusta
Heli Perkkiö: Oli mielenkiintoista päästä tuomaroimaan
kuvia. Erityisen mielenkiintoista oli päästä tuomariksi Pasin
kanssa. Kalenteriin sopivat kuvat oli yllättävän helppo löytää, meitä selkeästi puhuttelivat samantyyppiset kuvat, vaikka
osin katsoimme niissä eri asioita.
Yleisenä ohjeena koirakuvauksesta sanoisin, että kuvaa paljon. Kuvaa erilaisissa hetkissä äläkä liian vakavasti. Parhaat
kuvat ovat usein hetkiä, joita ei pysty ennalta rakentamaan
tai valmistelemaan.
Uskalla mennä tarpeeksi lähelle kuvauksen kohdetta.
Yksityiskohdat kiinnostavat aina. Uskalla toisaalta jättää koiralle tilaa silloin, kun tilanne sitä vaatii (koiran liike, sommittelu tai ympäröivä luonto). Erityisen tärkeää minulle on, että
liikekuvissa koiralla on kunnolla tilaa jatkaa liikettään.
Uskalla leikitellä tarkennuksella. Pään lähikuvissa tärkeää on,
että tarkennus on etenkin silmissä, mutta myös kirsun alueel14 Saluki

la. Tämä ei aina ole helppoa. Joskus taas kuva puhuttelee enemmän, jos tarkennus onkin jossain yllättävässä kohteessa – tästä
esimerkkinä kalenteriin valittu tassukuva. Kokeile myös maisemakuvissa erilaisia syväterävyysvaihtoehtoja. Joskus tarvitset
tarkan taustan, joskus häivytetty tausta nostaa koiran esiin.
Kiinnitä huomiota kuvien linjoihin. Katso, että pystysuorat linjat ovat pystysuorassa tai horisontti vaakasuorassa myös
kuvassasi (paitsi silloin, kun linjat ovat suunnitellusti vinossa).
Koita löytää yhdensuuntaisia linjoja esimerkiksi koiran katseen ja horisontin välillä.
Vaakakuvia oli eniten. Osa tarvittavista pystykuvista löytyi
vasta, kun tuomarit rajasivat vaakakuvana kilpailuun lähetetyn kuvan pystyyn. Kuvat saavat näin usein ihan uudenlaisen
sisällön. Pystykuvaus on ainakin itselleni usein vaakakuvausta
haasteellisempaa, mutta uskalla kokeilla sitäkin! Pysty antaa
sommittelulle uudenlaisia vaihtoehtoja.

Yllä esimerkki miten kuvasta saadaan teknisillä säädöillä kohde esiin paremmin.

Pasi Soininen: Ensimmäisellä karsintakierroksella jatkoon
otettiin reilu 30 kuvaa. Kuvat olivat monipuolisia ja niitä oli
kaikilta vuodenajoilta. Osa oli teknisesti loistavia, valotus ja
valon suunta kohdallaan ja tarkennus kohdallaan. Osa kaipasi
teknistä säätöä, tarkennusta ja valotusta.
Yleisiä huomioita ja neuvoja; mene lähemmäksi kohdetta, tee tiiviimpiä rajauksia, korosta kohdetta. Samasta tilanteesta ei kannata lähettää useampia kuvia vaan valitse se yksi
edustava.

Sen sijaan, että kohde on keskellä kuvaa, kannattaa käyttää sommittelussa kolmanneksen sääntöä. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että esimerkiksi horisontti on joko alemman tai ylemmän kolmanneksen kohdalla ja kuvan kiinnostava kohde (esimerkiksi silmät, pää) pysty- ja vaakakolmannesten risteyskohdissa. Turhan usein kuvissa näkee
sitä, että kohde on keskellä ja se on yleensä tylsä vaihtoehto.
Kuvasta tulee mielenkiintoisempi, kun kolmanneksia käytetään hyväksi.

Kunniamaininnat
Aino Sarhemaa: Jaisalmer Abhinu
Tiia Rautiainen: El Hamrah Hadassah Bharatiya
Satu Eronen: Aziz Peyton
Erityiskunniamaininta kalenterin ulkopuolelle
(kuva vasemmalla)
Ari Lehtiö: Nucada´h Arni
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SALUKIKALENTERI 2018 KUVAT
TAMMIKUU vaakakuva

Aziz Cane Zadan & Aziz Otis - Sirpa Tavasti
Heli Perkkiö: Hienot, kylmät talven värit ja lumesta utuinen
maisema, jonka keskeltä salukit erottuvat pysähtyneinä
tarkkailemaan. Toimiva syväterävyys.
Pasi Soininen: Kuvan tunnelma, asetelma ja maisema ovat
erinomaiset. Luminen maisema oikein huokuu tammikuuta.

HELMIKUU
pystykuva

El Hamrah Majeeda
- Elisa Kohtamäki
Heli Perkkiö: Katse
kiinnittyy ensimmäiseksi koiran ilmeeseen,
sitten upeasti piirtyviin
lihaksiin. Tältä näyttää
vauhti ja voima. Pidän
myös siitä, miten maisemassa toistuu koiran
värit, ruskean eri sävyt ja
valkoinen.
Pasi Soininen: Kohti
juokseva koira on aina
haastava tarkennettava ja kuvattava. Liike ja vauhti sekä
yleinen tarkkuus nostivat tämän kuvan valittuihin.

MAALISKUU
vaakakuva

Japejukan Niin
Nätti Jotta
- Mari Riitinki

Heli Perkkiö:
Liike onnistuttu
pysäyttämään juuri oikealla hetkellä. Koiran ilmeestä ja asennosta välittyy ilo.
Pasi Soininen: Kaunis kevätauringon lämpö, onnistunut valotus, hyvin erottuvat yksityiskohdat ja pysähtynyt vauhdikkaan
leikin liike.
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TAMMIKUU
pystykuva

Shasmeen - Tiia Rautiainen

Heli Perkkiö: Hieno sommitelma, koiran katseelle on
tilaa. Musta koira vaaleaa
taustaa vasten on todella
haastava kuvattava, mutta
tässä on onnistuttu yksityiskohtia myöten. Suusta
pilkottava kieli tuo hauskuutta ja keppostelumieltä
tilanteeseen.
Pasi Soininen: Täydellinen
valotus haastavissa olosuhteissa (musta koira, harmaa
taivas ja valkoinen hanki).
Tuulen ja katseen suunta
juuri oikeat. Erinomainen
rajaus ja asetelma. Talven voi
tuntea kuvasta.

HELMIKUU
vaakakuva

Tazillah Zahra Zinnia
- Kiti Sinisalo
Heli Perkkiö: Nuoren koiran
tutkimushetki kirkkaassa talvipäivässä. Lumihiutaleita ei
ole helppoa saada näkymään
näin hyvin talvikuvissa, se
miellyttää. Vastavalo tuo hienosti esiin pehmeää pentuvillaa.
Pasi Soininen: Leijailevat lumihiutaleet korostavat kirpeän pakkaspäivän
tunnelmaa; ilmiselvä helmikuun kuva. Haastava kohde kuvata kirkkaassa
auringonpaisteessa, mutta valotus on osunut tässä kohdalleen.

MAALISKUU
pystykuva

Khalils Qalala Bint Li-L
- Eeva Olkinuora
Heli Perkkiö: Tässä on lähdetty
etsimään uusia perspektiivejä, ja se kannatti! Liian
usein ainakin itse huomaan
kuvaavani koiria vain tietyistä
kuvakulmista. Saluki on kaunis,
katsoipa sitä mistä suunnasta
tahansa. Kuvan selkeys, tarkkuus, kontrasti ja värit tekevät
vaikutuksen.
Pasi Soininen: Kirkas, erinomaiset värit ja hyvä kontrasti. Kuva
tuntuu maaliskuulta raikkaine
väreineen. Poikkeava näkökulma kuvissa, mutta melko yleinen auringosta (tai tuoksusta)
nauttivan salukin asento.

HUHTIKUU vaakakuva

HUHTIKUU pystykuva

Heli Perkkiö: Uskalla mennä tarpeeksi lähelle kohdettasi, ja saat
vangittua hetken tunnelman. Sommittelultaan ja tarkkuusalueiltaan täydellinen.
Pasi Soininen: Erinomainen rajaus, syväterävyys ja tarkkuus.

Heli Perkkiö: Hienosti vangittu liike. Koiran ja taustan värit ovat harmoniset, silti koira erottuu taustastaan tarkkana ja selkeästi.
Pasi Soininen: Vaakakuvasta pystykuvaksi rajattu vauhdikas kuva.
Tarkennus ja valotus sekä pysäytetyn liikkeen vaihe erinomaiset.
Salukimainen kiinnittynyt katse ja keskittyminen kohteeseen.

Dyanitos Orfeus - Ari Lehtiö

Soheil Nour Chakshnusha - Marika Aaltonen

TOUKOKUU pystykuva

TOUKOKUU
vaakakuva

Imran Elnaz Habibi - Krista Nukari

El Hamrah Maher
- Pirjo Jäppinen
Heli Perkkiö: Tähän
kuvaan palaa aina
uudestaan. Tässä tuntuu
kevään lämpö. Todellakin
täydellinen rajaus, asetelma, syväterävyys ja tarkennus. Salukimaisuuden
viimeistelee se, miten
koira kääntää kirsuaan
hieman sivuun kameran vaativasta katseesta. Koiran värien kontrastit ovat kauniit jo
luonnostaan, mutta valotus tuo ne vieläkin paremmin esiin. Jäi
alkujaan niukasti oman kärkikolmikkoni ulkopuolelle, mutta mitä
useammin ja pidempään tätä katselee, sitä enemmän se puhuttelee. Siksi minun oli lopulta helppo äänestää kuva vaakakuvien
voittoon saakka.
Pasi Soininen: Täydellinen rajaus ja asetelma. Haastava kohde
valotuksen kannalta, mutta kuvaaja on onnistunut erinomaisesti.
Täydellinen tarkennus ja syväterävyys. Silmien heijasteista voi
nähdä jopa katseen kohteen. Terävä ja tarkka katse, joka menee
syvälle. Vaativa, kysyvä ilme. Kuvasta välittyy salukimaisuus.

Heli Perkkiö: Katseen ja taustan linjat
toistavat hienosti toisiaan. Mustien koirien
silmiä on aina haasteellista saada kuvissa
esiin, varsinkin niin, että silmät näkyisivät myös painotuotteessa saakka. Tässä
kuvassa on onnistuttu.
Pasi Soininen: Vaakakuvasta pystykuvaksi rajattu. Kaunis ilme, terävä katse ja
katseen suunta. Erinomainen valon suunta
ja valotus.

KESÄKUU pystykuva

Aziz Palmira - Mari Riitinki

Heli Perkkiö: Tästä välittyy pienen pennun pehmeys ja hetken
levähdys ennen seuraavia kepposia.
Sommittelu toimii, katse kiinnittyy koiran ihanaan ilmeikkääseen
“naamaan”.
Pasi Soininen: Iloinen ja suloinen.
Pentumaista viekkautta. Kesäinen
tunnelma. Valkea koira on erittäin
haastava kohde valottaa varsinkin,
kun koira asettuu varjon ja suoran
valon keskelle. Pieni puhkipalaminen ei kuitenkaan haittaa
kokonaisuudessa.

KESÄKUU vaakakuva

Qirmizi Rienzi & Ta’zim Khronos
- Sanni Mäkelä
Heli Perkkiö: Kun pitää kameran aina kuvausvalmiina ja napsii ahkerasti kuvia,
onnistuu vangitsemaan myös ne hetket, jotka elävässä salukielämässä menevät joskus melkein huomaamatta ohi. Tässä on löydetty yksi sellainen hetki.
Salukimaista ystävyyttä.
Pasi Soininen: Salukimaista touhua. Kuva, josta tulee hyvä mieli.
Lämmin tunnelma. Oikealla hetkellä otettu kuva.
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HEINÄKUU vaakakuva

Rudan Nediva - Raija Lundström

Heli Perkkiö: Ihana kuva ilosta. Maisema on kaunis, vihreä
tausta korostaa koiran väriä. Koiralla on tilaa juosta katseensa
suuntaan. Sommittelu toimii.
Pasi Soininen: Upea maisema ja erinomaisesti pysäytetty liike
ja vapaudesta nauttivan salukin tunne. Todella kesäinen kuva.

HEINÄKUU pystykuva

Aziz Milad - Sirpa Tavasti

Heli Perkkiö: Tältä näyttää keijumetsä
ja juomaan pysähtynyt satuolento. Täydellisellä hetkellä napattu otos, kun vesi on vielä tyyni. Tämä
kuva on alkujaan rajattu vaakakuvasta, jossa koiran ympärillä oli enemmän tilaa. Kuvan molemmat
versiot toimivat ilman että mitään olennaista menetetään. Valon ja varjon leikki koiran turkissa korostaa
tunnelmaa.
Pasi Soininen: Erittäin kaunis valo ja väri. Täydellisen tyynen veden peilikuva. Postikorttimaisen kaunis
kuva.

ELOKUU vaakakuva

Jaisalmer Abhinu - Aino Sarhemaa

ELOKUU pystykuva

Heli Perkkiö: Minua puhuttelevat yleensä eniten kuvat, joista tulee wow-efekti.
Tästä se tuli heti ensinäkemältä. Saluki
ei ehkä ole kuvan pääroolissa, mutta
minulle se täydentää tyynen kesäillan
auringonlaskun maiseman. Koiran
katse ja horisontin suunta ovat hienosti
samansuuntaiset, auringonlaskun värit
toistuvat upeasti vedessä ja piirtävät
koiran ääriviivoja. Kuuluu kolmen oman
suosikkini joukkoon. Kunniamaininta.
Pasi Soininen: Upeat värit ja maisema.
Loppukesän lämpimien elokuun iltojen
täydellinen edustaja.

Hadayan Andromeda - Raija Lundström

Heli Perkkiö: Pidän tästä kuvakulmasta. Lehtien keskeltä
on löydetty juuri olennainen hetki ja osa salukia tekemään
kuvasta kiinnostava.
Pasi Soininen: Erinomainen valotus ja terävyys.
Loppukesän tunnelmaa. Erittäin hyvin löydetty
kuvaussuunta.

SYYSKUU
vaakakuva

Dix Dax Nadira Al
Nameela
- Tiia Rautiainen
Heli Perkkiö: Ihanat syksyn
värit, toimiva syväterävyys
jossa taustan häivyttäminen nostaa pienen pennun
esiin suuresta maailmasta.
Koiran ja kepin asento muodostavat hienot kolmion linjat sommittelullisesti oikeaan kohtaan. Koiran eteen
jää tilaa kuten kuuluukin, voin kuvitella sen säntäävän eteenpäin leikkimään keppi suussaan.
Pasi Soininen: Ylväs ja ylpeä aarteestaan. Täydellinen esimerkki salukipennun asenteesta ja
olemuksesta. Erinomainen rajaus, asetelma, värit ja syväterävyys.
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SYYSKUU pystykuva

El Hamrah Lalika - Kiti Sinisalo

Heli Perkkiö:
Musta koira on vaikea kuvattava. Tässä
on saatu hienosti koira esiin upeaa
ryhtiä ja turkin kiiltoa myöten.
Pasi Soininen: Kauniit värit ja muoto.
Musta koira on haastava kohde kuvata
suorassa valossa, mutta tässä kuvaaja
on onnistunut erittäin hyvin vaikeista
valo-olosuhteista huolimatta. Syksyn
lehtien väri sopii hienosti mustan ja
uljaan koiran kanssa.

LOKAKUU vaakakuva

El Hamrah Hadassah Bharatiya - Tiia Rautiainen

Heli Perkkiö: Kuva, joka pysäytti ensinäkemältä. Mustavalkoisuus on hieno valinta, koirasta piirtyy pelkkä siluetti vasten pilviä. Koiralla on ympärillään tilaa liikkua. Väreillä ja valotuksilla voi ja kannattaa myös leikkiä – pohdimme olisiko tämä
kuva ollut yhtä vaikuttava värillisenä: hieno olisi ollut, mutta todennäköisesti ei
niin vaikuttava kuin mustavalkoisena. Kuuluu kolmen oman suosikkini joukkoon.
Dramaattisuudellaan ansaitsee kunniamaininnan.
Pasi Soininen: Joskus yksinkertainen ja kaukaa otettu kuva voi välittää salukitunnelman, kuten tässä lokakuun vaakakuvassa. Kuva oli lähetetty kilpailuun
mustavalkoisena ja päädyimme pitämään sen ja itseasiassa tekemään yhden
kuukauden mustavalkoisilla kuvilla. Tämä kuva tummine sävyineen tuntuu miltei
kaksiulotteiselta ja tuntuu, kuin saluki olisi kapealla polulla loputtoman jyrkänteen reunalla. Hieno tunnelma ja kokonaisuus.

MARRASKUU
vaakakuva

LOKAKUU
pystykuva

Nucadah
A-pentuja
- Ari Lehtiö

Aziz Peyton - Satu Eronen
Heli Perkkiö: Hieno sommittelu ja terävyys. Tuulessa
hulmuavat korvat tuovat
liikettä muuten tyyneen
koiraan. Rauhallinen ja
arvokas.
Pasi Soininen:
Lähetetty kilpailuun mustavalkoisena, joka sopii tähän
kuvaan hyvin. Valotus tuo
esiin hienommatkin sävyja valoisuuserot vaalean
koiran karvoissa ja erottaa
koiran erittäin hyvin taustasta. Lempeä ja rauhoittava katse. Tuulen ja katseen
suunta erinomaiset.

Heli Perkkiö:
Pienten pentujen
lepohetki. Ihana
rajaus, josta pentujen täydellinen rentous ja pehmeys välittyvät
katsojalle saakka.
Pasi Soininen: Tässä kuvassa on menty tarpeeksi lähelle kohdetta. Upea lämmin valo, kauttaaltaan kirkas kuva, jossa äärimmäisen hyvät värit. Tarkkuus ja rajaus erinomaiset. Kuvasta voit
hyvin kuvitella pehmeiden salukipentujen tunnelman.

JOULUKUU vaakakuva

Soheil Nour Aisha - Tia Pesonen

MARRASKUU
pystykuva

JOULUKUU pystykuva

Heli Perkkiö: Tässä kuvassa
pidän valon ja varjon rytmistä
aivan erityisesti. Koiran katse
vangitsee, asento on virittäytynyt singahtamaan liikkeeseen
millä hetkellä tahansa
Pasi Soininen: Vaakakuvasta pystykuvaksi rajattu. Erinomainen
tilanne ja siitä otettu kuva, juuri
oikeassa kohdassa tulevaan valoon nähden. Kuvasta huokuu ensimmäisten hallaöiden aamujen
tunnelma.

Heli Perkkiö: Jo vanhemman
salukin tyyneys ja rauhallisuus
lämmittävät mieltä tätä kuvaa
katsoessani. Tyyni koira tarkkailee ympäristöään ja tietää kaiken,
mitä tapahtuu. Loistava tarkennus, rajaus ja sommittelu.
Pasi Soininen: Raukea,
rauhoittava, tunnelmaltaan
voisi hyvin olla jouluinen vaikka
nojatuoli ei siihen viittaakaan.
Erinomainen tarkennus, terävyys ja valotus.

Heli Perkkiö: Kuva, joka tuntui heti omalta. Tätä näkyä katson itsekin
usein ja olen ottanut samanlaisia kuvia. Kuvassa toistuu minulle se,
mikä salukinomistamisessa on minulle parasta. Saluki on selkeästi
saanut juosta itsensä onnelliseksi metsässä ja lepäilee tyytyväisenä.
Lämpimät värit tehostavat tunnelmaa. Haluaisin mennä viereen nauttimaan hiljaisen rennosta hetkestä.
Pasi Soininen: Poikkeava näkökulma salukiin, mutta kuitenkin niin
tyypillinen ja salukimainen. Täydellinen tarkennus ja syväterävyys,
jonka ansiosta taustalla oleva koira on kuitenkin tunnistettavissa
salukiksi. Erinomainen valotus ja rajaus.

El Hamrah Unnah
Qirmizi Paganini - Mari Riitinki - Elisa Kohtamäki
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Salukikerhon maastomestaruus
TEKSTI heli perkkiö

E

lokuussa juostiin Salukikerhon
maasto- ja veteraanimestaruuksista Kankaanpäässä. On muuten harva tunne, joka voittaa sen
euforisen olotilan, kun lähes vuoden homma on tehty ja päivän jälkeen
päällimmäisenä mielessä on ukkossateen
läpimäriksi kastelemien ihmisten hymyt.
Koirillakin oli kuulemma kivaa, paitsi tuoreilla mestareilla, jotka joutuivat
siinä sateessa kuvattaviksi. Eivät arvostaneet. No, tulostensa perusteella niilläkin
oli jossain kohden päivää ollut tosi kivaa.
Onnea kaikille!!
Totuushan kuitenkin on se, että kukaan
ei yhtään tapahtumaa tee yksin, vaan
päivän toteuttamiseen tarvittiin äkkiä
laskien jotain 50 ihmisen panos. Toiset
olivat mukana koko matkan, toiset päivän tai etätyön muodossa, mutta yksikin jos olisi ollut poissa niin tulos ei olisi
ollut sama. Kiitos teille ja meille kaikille! Myös se ilahduttaa, miten paljon
apua saatiin muilta kerhoilta, kun oma
kerho kuitenkin on etenkin juoksupuolella melko pieni eikä omaa kalustoa ole.
Melkoinen palapeli, joka keräsi paikalle
taas vuoden ennätysmäärän salukeja.
Kiitokset
ihan
ensimmäisenä
Tommille ja Seijalle, jotka kävivät
keväällä meille monttua katsastamassa, kun alkujaan suunniteltu kisamonttu meni yllättäen maisemointiin. Paikka
vaihtui Suomen puolelta toiselle, mutta
hiekasta ei tarvinnut tinkiä. Tommi sitten myöhemmin kuskasi Vikiltä käyttöön saatua vetokalustoa, toimi ratamestarina sekä pörisytti viehettä Markon
ja Tepon kanssa. Teppo myös kuljetti
Kaakkois-Suomen kerholta ison kasan
yhdessä Helin kanssa kasattua toimisto- ja telttakalustoa. Seija puolestaan veti
myöhemmin episten tuomarineuvostoa
ja auttoi upeasti tulevat maastotuomarit Mian ja Eijan saamaan tuntumaa
siihen, mitä arvostelu on. Paikan löytymisessä olivat korvaamattomana apuna
myös Anne, joka metsästi kaupunginarkistoista johtolankoja montun omista20 Saluki

jan löytymiseksi (ja myöhemmin kirjasi yt-sihteerinä pisteitä, organisoi buffan
ja vaikka ja mitä kaikkea, mitä en edes
muista) sekä Hanna, joka järjesti isänsä
kanssa kisapäivänä paikalle vettä ja sähköä ja lähetti episluokat.
Kilpailunjohtajallemme Beritille luvattiin alkujaan, että valmisteluja ei tarvitse tehdä, hoidetaan ne – ja ylituomarimme Mikanhan ei periaatteessa
pestinsä takia juuri valmisteluihin tarvisi osallistua muuta kuin valvoa ja tukea
ja tulla sitten paikalle johtamaan päivää.
Molemmat kuitenkin urakoivat jo etukäteen: Mikan kanssa jumpattiin alusta
asti moneen kertaan ajatusta siitä, missä
muodossa päivä parhaiten toteutetaan
ja Beritin kanssa on jumpattu varmaan
kaikkea, mitä kuvitella voi ennen päivää
ja päivän aikana. Beritin mukana toimisto sai myös käyttöönsä Borzoikerhon
kalustoa ja saatiinpa arpajaispöytäänkin
täydennystä.
Kisaviikonloppu tuntui olevan täynnä päällekkäisyyksiä, joten etenkin pätevyysvaatimukset täyttävää kenttähenkilöstöä oli yllättävän vaikea löytää.
Lopulta kuitenkin tuomaristoon saatiin
loistotiimi Petski, Jari, Joni, Tapsa ja
Kati. Päivän jokainen virallisen luokan
koira sai kuuden tuomarin arvioinnin,
joista neljällä on ylituomaripätevyys.
Ei epäilystäkään, että parhaat koirat
voittivat!
Radoilla häärivät lisäksi koiria lähtöön ohjanneet Nuutti ja Pirjo, matkaan lähettäneet Pertti ja Saara sekä
mönkkäreillä palautuksessa huristelleet Tuija, Markku, Vili ja Arto (joka
myös hinasi yhden raskaan kalustokuorman Keski-Suomesta Kankaanpäähän ja
takaisin). Kuulemma ei tarvinnut kuin
yhtä mönkkäriä työntää yhden kerran.
Tämä porukka on suuressa roolissa siinä,
että päivä sujuu jouhevasti: järjestelykennel huolehtii oikeat koirat oikeisiin
lähtöihin oikeaan aikaan, lähettäjät rauhoittavat jännittävien omistajien hermot
niin että joskus oman koiran suoritusta

pystyy jopa nauttien katsomaan, palauttajat huolehtivat radan juoksuvalmiiksi
taas uudelle parille sillä aikaa, kun tuomarit tekevät arvostelutyötään.
Toimisto on se paikka, joka kisapäivänä aukeaa ensimmäisenä ja sulkeutuu
viimeisenä. Fyysiset tilat meille rakensi Raimo ja kaverinsa, toivat myös paikalle vessan ja veivät mennessään roskat. Mutta se toimisto… Aamulla pääsi
melkoisen monta kirosanaa melko monelta tai ainakin minulta. Kisaexcel ei lukuisista testikerroista huolimatta toimi,
printteri ei toimi, yhdestä tietokoneesta
loppuu akku ja laturi ties missä ja ja ja.
Mutta kun on kasassa ykköstiimi, aina
löytyy joku, joka keksii ratkaisun ongelmaan ja päästään eteenpäin, ja ensimmäinen lähtö starttasi juuri ilmoitettuun
aikaan. Tuomas sai koetoimitsijaharjoittelijana fiilistä siitä, miten hommia silloin
tehtiin kun ei ollut aateekoota, ja koko
toimistotiimi (johon kuuluivat lisäksi
Teija, Sanne ja Krista) sai taas kevyttä kriisinhallintakurssia. Hyytyä ei saa,
aina löytyy uusi konsti – ja hei, onnistuminen on sitä ylintä parhautta! Jos en
kerennyt ja muistanut ja tajunnut sanoa:
olitte huippuja! Ainut, mitä ei vaan enää
kyetty, oli Arin tekemä mahdollisuus reaaliaikaiseen tulosseurantaan, sen verran
liian vähän käsiä oli. Toimistohommat ei
toki ole heti kisan jälkeen ohi, jäljelle jäi
tulosten tarkistaminen ja toimittaminen
eteenpäin sekä budjetin toteutumat, laskut ja muut raha-asiat.
Raha-asioista
päästäänkin
SannaMaijaan, joka kerhon rahastonhoitajana hoitelee sitten tuon talouspuolen
kuntoon. Ennen kisoja on tarkastettu
ilmomaksuja, sponssimaksuja, järjestetty rahaa hankintoihin – kisojen jälkeen
maksetaan laskut ja katsotaan miten
meni noin niinkuin talousmielessä.
Talousmielessähän tehdään tappiota
ihan rutkasti, se oli tiedossa jo etukäteen.
Tappion minimoimiseksi kerättiin sponsoreita, myytiin kerhotarvikkeita ja arpo-

Menoa ja meininkiä
Kankaanpään hiekkakuopilla.

ja ja pyöritettiin buffaa. Sponssitalkoisiin
osallistuivat Sanna-Maijan lisäksi Seija
& Jarmo, Satu, Pirjo, Tanja, Tuula ja
Mari. Tuula myös kuskasi paikalle toinen toistaan ihanampia kerhotarvikkeita, Mari hersytti nauruaan myös buffan puolella. Niinhän sitä sanotaan, että
hyvä ruoka – parempi mieli, joten sitä
hyvää mieltä toteuttamassa olikin iso porukka ja pöydät notkuivat leipojien tekemiä herkkuja, joita myivät myös Anne,
Minea, Timo. Eikä mikään ulkoilmatapahtuma ole mitään ilman makkaraa (koirille kans)! Makkaranmyynnistä
vastasi Ilpo. Samainen buffaväki pyöritti myös arpajaispöytää, johon palkintoja olivat lahjoittaneet Anne, Mari, Berit,
Saija, Tepa, Kaisa ja Kiti. Iso oli porukka ideoimassa eri tapoja rahankeruuseen,
lämmittää aivan erityisesti. Kulurakenne
alkaa olla sitä luokkaa, että pelkillä ilmoittautumismaksuilla ei kateta edes lähelle tämäntyyppisen tapahtuman kustannuksia, joten kaikkia kokeilemisen
arvoisia uusia ideoita tarvitaan.
Finaalit loppuivat klo 14.40. Päivä kului
turvallisesti, eläinlääkärimme Outi sihteerinsä Sarin avustuksella kirjoitti päivän päätteeksi raportin hyvästä kisapaikasta. Raporttiin tuli vain yksi lievä
loukkaantuminen, vaikka koiramäärä oli
suuri. Kenttä oli tyhjä ja viimeiset autot
starttasivat kotiin klo 17.16. Edes kaatosateessa tapahtunutta purkua ei tarvinnut tehdä yksin, Teijan sanoin “joka
teltan nurkkaan riitti joku” ja moneen
muuhun hommaan. Ihan mahtavaa.
Sitten vielä heitettiin kerhon tarvikekärry Riihimäelle (tai johonkin suuntaan Suomea, en ole enää yhtään varma)
Joukolle, joka ne ennen kisaa meille
pakkasi valmiiksi ja tänään varmaan on
likomärän lastin purkanut.
Niin että montaks nimeä saitte? Minä
menin jo sekaisin. Jonkun saatoin unohtaakin ja jos niin tein, pahoittelen; yhtä
tärkeä olit kuin kaikki muutkin! •
Terveisin, Heli
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Prix de Pieni Eläinkauppa
SSaK veteraanimestaruus 2017

Tulokset

1.

AL WATHBA DILWAR FAARIH
Anni Lepola, Tuire Keskinen

466

SERTK,
SSaKVMM-17

2.

YUZAK SINJABIYA
Pirjo Puttonen

442

SSaKVMM-17
VSP

3.

EL HAMRAH HAKEEM
BHARATIYA
Kimmo Marjamäki, Tarja Pääkkönen

430

4.

KIANOUSH Y-SHIRVAN
Seija Kotti-Rantala

406

5.

AL SARAB IATALLAH SHEICHA
Sonja Holm, Berit Holm

405

6.

TAZILLAH FADIA FARAHNAZ
Satu Marttila

396

7.

AL SARAB IBIS IZABEL
Sonja Holm, Berit Holm

351

8.

YUZAK SELMA
Pirjo Puttonen

250

–

DIOSKURY LARALANI OF
GHAZAL ALFARANA
Pirjo Avomäki

0

–

NON SERVIAM CREDO QUIA
ABSURDUM
Jari Sailola

0

–

NON SERVIAM CTHULHU
MYTHOS
Minna Alanko

0

Pieni Eläinkauppa, Kuopio
www.pienielainkauppa.fi

www.facebook.com/pienielainkauppa

SSaK:n veteraanimestarit 2017.
Vasemmalla Veteraanimestari-VSP Yuzak Sinjabiya ja
oikealla veteraanimestari Al Wathba Dilwar Faarih.
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Suljettu

Prix de Little Wind – Narttuparit
1.
2.

YUZAK ARYA
Pirjo Puttonen
NOX INFINITA ATHENE NOCTUA
Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä

499
468

3.

EL HAMRAH MOUNIRA
Mari Rihkajärvi

424

4.

EL HAMRAH JAMRAH
Mari Rihkajärvi, Timo Rihkajärvi

417

SERTK
SERTK
KVA-m

Prix de Dogster – Urosparit
1.

ZARABIS QUADRE
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

473

SERTK

2.

NOX INFINITA ACCIPITER IMITATOR
Riikka Timonen

454

SERTK

3.

YUZAK ABTIN
Kaisa Hytti

423

4.

NOX INFINITA ARENARIA INTERPRES
Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä

404

5.

KHRONOS MIN AL ASIFE
Seija Lehmusto

383

-

YUZAK AZADBEH
Pirjo Puttonen

–

DISK
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SSaK:n maastomestari 2017 Jaisalmer Abhiruchi ja Maastomestari VSP Zarabis Reyhan.

12.

EL HAMRAH MAHER
Pirjo Jäppinen

428

13.

YUZAK AURANGZEB
Pirjo Puttonen

413

14.

410

SERTK
SSaKMM-17
VSP

TA’ZIM GHARIB GHAZAL
Johanna Majoniemi

15.

AMDJAD AV MIN TERA
Britta Airenne, Christel Wunsch

386
379

Prix de Takuton
Sekaparit
SERTK
SSaKMM-17,
Paras pari

JAISALMER ABHIRUCHI
Päivi & Janne Lehtikangas

521

2.

ZARABIS REYHAN
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

497

3.

ZARABIS REZZAN
Virpi Kokko, Jari Latva-Rasku, Ritva
Latva-Rasku

494

SERTK

NON SERVIAM DISCORDIA
16. CONCORS
Emmi Nisumaa, Heidi Lappalainen

4.

AZIZ NEELAM
Heidi Söderling

484

SERTK

329

5.

NOX INFINITA AETHIA CRISTATELLA
Hanna Ojanperä

NON SERVIAM DELIRIUM NOC17. TURNUM
Heidi Sailola

484

SERTK

160

6.

JAISALMER ABAYOMI
Harri Niemi

471

SERTK
Paras pari

MOSHIRE RFR BREAKFAST AT
18. TIFFANY’S
Marika Hartikainen

7.

NOX INFINITA ARDEA CINEREA
Pirjo Jutila, Hanna Ojanperä, Arto
Ojanperä

459

SERTK

8.

SALMANAZAR BLACK T’CHALLA
Annina Kolu

456

SERTK

9.

EL HAMRAH MAJEEDA
Elisa Kohtamäki

10.

KIRMAN FLORIA
Tuula Eloranta

1.

DESIERTO BELLEZA HYPER11. BOREA HYMNIA
Krista Nukari, Tuomas Keränen
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19.

SUNFIRE IDELLE
Piamaria Tiihonen

143

-

HAALAH’S VISION OF AMAZING
GRACE
Britta Airenne, Christel Wunsch

0

-

HADAYAN ANTARES
Marika Vartiainen

0

447

-

KHALILS CANDRA CHASELA
Krista Parve

0

435

-

KIRMAN FARINELLI
Mirja Nyrhinen

0

-

YAZYASIRAH’S ASSIM
Piamaria Tiihonen

–

431

Luopui finaalista

DISK FI

Prix de Fenno Optiikka
Pariarvontaan osallistuvat
1.

ZARABIS REEMA
Iris Ritola

476

SERTK

2.

ZARABIS RAIDAH
Taija Sundholm

471

SERTK

3.

EL HAMRAH MARMAR
Minea Collan, Kari Collan

451

SERTK

4.

IMRAN ELNAZ HABIBI
Krista Nukari, Marika Aaltonen

214

5.

SUNFIRE IBSAN
Tuire Keskinen, Anni Lepola

191

6.

SOHEIL NOUR CASPIAN AL
BHAZIM
Christel Wunsch, Britta Airenne

418

7.

KURKIAURAN HUOKAILEVA
VELHO
Sari Pekkarinen

403

8.

SALGREY’S IMOGEN
Krista Parve, Krista Parve

9.

ZARABIS QESARAH
Jari Latva-Rasku, Ritva Latva-Rasku

-

EL-UBAID’S SINCERITY ISIS
Annmari Seppä

–

DISK

-

AZIZ QUANAH
Tiina Salosaari

–

DISK FI

Prix de Runda Munken
Saluki Special – Veteraanit
1.

ZARABIS OLDOOZ
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

252

2.

AL WATHBA YARA AMINA
Peter Ronn

234

3.

AL-YASAMIN AMEENA
Heidi Lappalainen

219

4.

AL-DAHAB BASHIRAH
Minea Collan

161
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Prix de Mainostoimisto Uppie Digital
Saluki Special – avoin

Prix de Nautic Trading
Saluki Special – pennut

1.

DIOSKURY MOHINI MURTI
Pirjo Avomäki

239

1.

TAZILLAH ZAHRA ZINNIA
Kiti Sinisalo

246

2.

TAZILLAH AFROZA LAMIA
Satu Marttila

232

2.

AMIAS HADIA MIN SAHRA
Sanne Smedberg, Nuutti Smedberg

240

3.

ZARABIS POORVA
Inga-Lill Sjöman-Rönn

223

3.

AL-YASAMIN MUFASA
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

239

4.

EL HAMRAH LALIKA
Kiti Sinisalo

207

4.

SINCERITY KALIMANTAN ADAIR
Annmari Seppä

230

5.

AZIZ PARIZAD
Heidi Söderling

198

5.

SINCERITY KALIMANTAN APOLLO
Annmari Seppä

213

6.

SUNFIRE JAWHAR
Tuire Keskinen

207

www.uppie.fi - markkinointi@uppie.fi - Puh: 044-544 1237

Markkinoinnin ratkaisut ja palvelut yrityksille!
Palveluihimme kuuluu muun muassa:

Mobiiliystävälliset kotisivut - Digimarkkinointi
Hakukoneoptimointi - Mainosmateriaalit
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Myymälä: Alkutie 3 02970 Espoo

Puh: 0201 550 050

Olemme avoinna ark. 10-18.00 la. 9-14.00
Tervetuloa tutustumaan valikoimiimme!

YLITUOMARIN KERTOMUS

S

ain vuosi sitten miellyttävän puhelun eräältä neitokaiselta, hän
halusi minun tulevan salukien
omaan maastokisaan ylituomariksi.
Luonnollisesti suostuin ja kiitin kunniasta, yhden rodun (ja varsinkin salukien) kisat ovat mielestäni parasta antia
maastokokeiden osalta.
Aina kun maastokoe pidetään, se vaatii paljon suunnittelua ja työtä etukäteen. Järjestelytoimikunta otti minut
mukaan jo aikaisessa vaiheessa, mikä
on mielestäni mukavaa. Saa heti ensikäden tietoa ja pääsee myös vaikuttamaan asioihin tarvittaessa. Ongelmiakin
oli jo ennen kisaa, koepaikkaa ei oikein
tahtonut löytyä, halusimme kuitenkin
sellaisen paikan mikä olisi turvallinen,
haastava ja järkevän matkan päässä. No
Kankaanpää nyt sitten valittiin koepaikaksi ja se osoittautuikin ihan hyväksi, negatiivinen puoli oli se että kaikki
jouduttiin rakentamaan paikan päällä,
koska siellä ei ollut mitään valmiita tiloja. Tämä luonnollisesti rasitti koeorganisaatiota ja he joutuivatkin paiskimaan
töitä tosissaan, kylläkin hymyssä suin ja
hyvällä asenteella.
Koepaikkahan oli hiekkamonttu joka
oli suurelta osin todella pehmeäpohjainen, eli koirat saivat tehdä töitä tosissaan löysässä hiekassa. Hiekka vaikutti aika paljon koirien suorituksiin,
sitä normaalia salukien ”lentoa” ei juurikaan näkynyt vaan meno näytti ”tah-

maiselta”. Miltähän olisi mahtanut sujua
muiden rotuisten koirien juoksu, veikkaisin että niillä olisi ollut vielä vaikeampaa. Saluki on aika ihanteellinen paketti
nopeutta, keveyttä ja elastisuutta. Olen
aika monta lähtöä ohjannut vetolaitetta,
saluki on aina ollut se helpoin rotu vetää
viehettä. Syykin on aika yksinkertainen,
koiran nopeus ei juurikaan muutu riippumatta siitä, missä kohtaa se juoksee.
Parhaimmat salukit selvittävät mutkat
lähes samalla nopeudella kuin suoratkin,
mikä tekeekin siitä juuri maastokokeeseen niin hyvin soveltuvan koirarodun.
Radan pituus oli siis noin 650 metriä, paikan muodosta johtuen rata kääntyi alkuerässä varsinkin alkuosastaan jatkuvasti oikealle, mikä aiheutti sen, että
alkuosaan muodostui iso ”lenkki”, jonka
oikaisemalla koira olisi päässyt jo puoliväliin rataa. Kyseistä seikkaa ei oikein
pystynyt korjaamaan, koska alueella oli
jonkin verran teräviä kiviä, ja niiden keskelle emme voineet juoksu-uraa siirtää.
Teimme heti alkuun tuomarineuvostossa sen päätöksen, että mikäli edellä mainittu oikaisu tapahtuu, niin veto keskeytetään, poistetaan oikaiseva koira ja
jäljelle jäänyt aloittaa uudelleen alusta.
Perusteena päätökselle oli tasapuolisuus
ja turvallisuus, emme ensinnäkään halunneet ottaa riskiä yhteentörmäyksestä, sillä vastaan juokseva koira aiheuttaa
aina vaaratilanteen. Toiseksi halusimme
olla tasapuolisia: miksi viehettä oikein

seuraavan koiran olisi pitänyt käytännössä hävittää viehe juoksukaverin seuraamattomuuden vuoksi?
Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sitä
se ei todellakaan ole. Minulla oli vain
muutamia sekunteja aikaa tehdä päätös
ja antaa merkki vetolaitteen ohjaajalle.
Vielä hankalammaksi asian teki se, etteivät oikomiset olleet samanlaisia, vaan
niitäkin oli eriasteisia. Teimme veteraaniluokan jälkeen pienen muutoksen lähtöön, lisäsimme sinne yhden rissan joka
vei koiria noin kolme metriä vasemmalle lähdöstä, muutos vaikutti todella paljon eikä sen jälkeen tarvinnut keskeyttää lähtö kuin kerran. Eli aika pienestä
asiasta oli kyse, mutta sillä oli todella iso
vaikutus. Tietenkin jälkikäteen on aina
helppo olla viisas.
Vaikeuksista huolimatta voittajat kuitenkin löytyivät, koirien suoritukset olivat hienoja. Mukava nähdä, että salukit
voivat meillä Suomessa loistavasti. Olkaa
onnellisia siitä, että teillä on rodussa todella korkea taso! Huolimatta palkintojenjakotilaisuuden kosteudesta, minulle
jäi tapahtumasta positiivinen fiilis. Oli
suuri kunnia jälleen kerran toimia ylituomarina kokeessanne, kiitoksia. Yksi
asia unohtui vielä: iso halaus Perkkiön
Helille, oli todella kivaa järjestää koetta
kanssasi.
Mika Nyman
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Herra Nöttönen
tuli taloon
teksti ja kuvat sirpa tavasti

M

eillä on taas saatu elää salukinpentuaikaa. Ihana,
kaunis, viisas ja viettelevä otus tuli taloon ja on
tätä kirjoitettaessa neljän kuukauden ikäinen. Voi
tsiisus, ei voi olla totta! Neljänkö vasta? Ei voi olla
totta, että Herra Nöttönen on tallustellut tämän tuvan lattioita vasta kaksi kuukautta! Eletty salukinpentuaika tuntuu
paljon, paljon pidemmältä ja pissattujen mattojen määrä ihan
liian suurelta tuohon aikaan sovitettuna.
Tämä nimenomainen tarina sai alkunsa eräänä myöhäisenä syysiltana, kun Nöttönen oli tehnyt sen päivän viimeisen
tekosensa, kaatanut pöydälle nostetun vesikupin päällensä ja
lattialle tietysti ja lattialla olleisiin kenkiin ja sännännyt sitten litimärkänä lakanoihin kengät ilmassa pyörien – MINUN
lakanoihini, syvälle minun lakanoihini! Niin on nyt kiroiltu
ja näytetty keskisormet salukin pennulle, joka nöyränä katsoi
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ihmisen elämöintiä viattomilla silmillään täkin reunan alta ja
yritti ymmärtää, mitä hyvää tuli tehtyä, kun laumanjohtaja
noin isosti hänet huomioi. Koska kirosanat ynnä sormimerkit
eivät ihmisen raivoa taltuttaneet, syntyi tämä teksti.
Jokainen tietää omasta elämästään, etteivät kaikki päivät
ole kestämättömiä, vaan yleensä vastoinkäymisiä on määrällisesti sopiva annos muihin tapahtumiin nähden. Sitten toisaalta elämässä on asioita, joihin pystyy itse vaikuttamaan ja
niitä asioita, jotka on vain otettava vastaan. Joidenkin mielestä
salukit kuuluvat tuohon ensimmäiseen ryhmään: ei salukeja,
ei harmeja. Niin makaa kuin petaa, ne sanovat. Sinun pentu,
sinun sotku. Kun olet aina ollut salukin hankinnan keulahahmo perheessäsi, tuollaisen asenteen kohtaaminen on raivostuttavimmillaan silloin, kun maljasi on ollut ylivuotavaisin ja päiväsi kestämättömin salukin tai sen pennun ansiosta.

Mutta onhan suurin osa salukinpentuajasta onnen täyttämää
elämää, tulokkaan kehityksen seuraamista ja tapojen opettamista. Se pennun viattomuus, iloisuus, innovatiivisuus! Iloinen hyväntuulisuus, vakava asioiden ymmärtäminen ja uskomattoman nopea kasvu koiraelämän kiemuroihin.
Mutta joo. Herra Nöttönen on ollut hyvin oppivainen pentu
ja joissakin asioissa se on kehittynyt opettajiaan etevämmäksi. Se on oppinut haukkumaan joka ikisen talon ohi kävelijän,
kun vanhemmat salukit haukkuvat vain koirat. Häntä täristen se haukkuu myös jokaisen kuulemansa ja outona pitämänsä äänen, tuli se sitten ulkoa tai pesukoneesta. Pitää hälyttää
ihmiset tietäväisiksi kaikesta oudosta. Viehekäyttäytyminen
sille on tullut ihan opettamatta, syntymälahjana, niin kuin
useimmille salukeille. Ilman ohjausta ensimmäinen vastaan
tullut rusakko sai aikaan saman reaktion kuin isommillakin salukeilla, sillä erotuksella, että isommat tuossa tilanteessa lennättävät taluttajaa, mutta Herra Nöttönen lentää vielä
itse, 180 asteen voltin kerien, kun rusakko meni ja remmi loppui. Seuraavan rusakon nähdessään pentu oli oppinut haukkumaan jo sillekin, jotta hyvä jäniskoira siitä on tulossa.
Naksuttimen alkeet pennulla on myös jo aika hyvin hallussa,
mutta lopputulemaa kyllä parantaisi, jos ne perusasiat hallitsisi myös kouluttaja. Opeteltiin nimittäin katsekontaktin ottamista ja hyvinhän Nöttönen oppi. Mustat silmät mustassa salukissa hankaloittivat hiukan katseen havaitsemisesta, mutta
vasta siinä vaiheessa, kun salukin olisi pitänyt kääntää päätään sivulle katsekontaktin luomiseksi, todettiin, että ei ollut
ihan mennyt asiat niin kuin luultiin. Ei nimittäin kääntynyt Nöttösen pää, vaan teki salamannopeita ylös-alas liikkeitä. Silmänvalkuaiset välähtivät ja isot korvat heilahtivat, kun
pentu nakkeli niskojaan, yhä topakammin ja yhä vauhdikkaammin. ”Jo on kumma, jos ei naksahda!”, se ajatteli ja lisäsi tehoja liikkeeseen. Herra Nöttönen oli siis oppinut naksuttimen avulla heilauttamaan päätään ylös alas, eikä tiennyt
mitään mistään katsejutuista. Pitäköön ihminen kontaktinsa.

Pentutreffeilläkin käytiin, totuttautumassa toisenlaisiin koiriin. Ensimmäinen kerta vedettiin Ujo Piimä Nöttöstä pitkin
treffipaikan lattioita ovelta kohti pienen pientä aitausta, jossa
tapaaminen varsinaisesti tapahtui. Suurin osa muista pennuista oli painijoita ja halusipa yksi niistä vielä painin päälle
astua kaikki muut läsnäolijat. Vähän enemmän oman alueen
kunnioitusta vaativa Ujo Piimä katsoi menoa silmät suurina
nurkassa ja pikkusormi ojennettuna sanoi, jotta palvelusväki, nostakaas minut pois tästä hullujen aitauksesta. Vaan aika
kuluu ja lapsi kasvaa, seuraavalla kerralla Ei-Niin-Ujo Piimä
sukkuloi painijoiden seassa ja koska ei löytänyt leikkikaveria
eikä mielestään saanut keneltäkään huomiota, se alkoi vetelemään toisia hännistä ja persuksista ja oikeastaan mistä tahansa, mistä sai otetta. Ja lopulta se aloitti pylly pystyssä leikkiin
kutsuvan murinan, jonka kaikki ymmärsivät väärin ja joka
hiljensi jopa koko ajan käynnissä olleen suomenpystykorvan
haukunkin. Pari kertaa pentutapaamisessa vielä käytiin vain
todetaksemme, ettei saluki opi painimaan eikä Nöttönen itse
ymmärtänyt, miksi piti pyöriä niin pienessä aitauksessa, kun
ympärillä olisi ollut tilaa juosta vaikka miten paljon. Niin
jotta miksei siellä saanut juosta?
Jokainen saluki on erilainen ja kaikilla salukinpennuilla on
omat juttunsa, hyvät ja vähemmän hyvät. Paljonhan ei vielä
näin lyhyessä ajassa ole juttuja ehtinyt esiintyä, mutta eteisen tuulikaapin liukuovikomeroharrastuksen voisi kyllä tässä
yhteydessä mainita. Kun talon ulko-ovella on tapahtumia ja
ihmiset niitä siellä selvittelevät, salukit pyritään yleensä jättämään sisäoven taakse eteisaulaan. Tuttujen ja tuntemattomien vastaanotot ja hyvästelyt ovat sillä tavalla rauhallisempia.
Tämä pienin tulokas ei sellaista rauhaa kuitenkaan tahtonut
millään kunnioittaa, vaan halusi aina olla ensimmäisenä mukana kaikessa. Vaikka salukit - kaikki salukit - jätettiin eteiseen, oli Herra Nöttösen kuono aina selittämättömällä tavalla ensimmäisenä avautuvan oven rakosessa. Sitä ihmeteltiin,
että miten pirussa pentu tuon tekee, kun kaikki salukit todella jätetään eteiseen, kunnes huomattiin, että
ihmisen astuessa tuulikaappiin otus solahti
mustana väläyksenä eteisaulasta tuulikaapin
liukuovikomeron mustaan pimeyteen, kiersi
komeron sisäkautta ulko-oven puolelle, työnsi liukuoven syrjään ja oli ovella, samalla kuin
ihminen kääntyi sulkemaan sisäovea takanaan. Nokialaisen kokoiseksi asti Nöttönen
vietti muutenkin paljon aikaansa tuossa komerossa muiden kenkien seassa. Tuhoja ei
syntynyt, joten ehkäpä se vain viihtyi niissä tuoksuissa. Kahden nokialaisen kokoisena
Nöttönen ei enää mahtunut kenkien sekaan
ja tuo harrastus jäi siltä lopullisesti.
Mutta tästä se elämä etenee, pentu kasvaa
ja pissalätäköt suurenevat. Herra Nöttönen
perheineen toivottaa kaikille valoisaa loppuvuotta ja hyvää joulua! •
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KUN KOIRA KATOAA
teksti benny wallin & anneli ahtee kuvat anneli ahtee & albecom.se käännös micaela lehtonen

K

un pahin tapahtuu ja saluki
jostain syystä katoaa, johtui se
sitten ilkikurisuudesta, metsästyksestä tai pelästymisestä,
omistajan tunne on sama: epätoivo. Siinä tilanteessa harva ajattelee selkeästi ja lisäksi keskittyy 100 %
rakkaan ystävänsä löytämiseen ja saattaa siksi tehdä vääriä päätöksiä tai jättää
tekemättä oikeita, välttämättömiä päätöksiä. Tämän artikkelin tarkoitus on
toimia pienenä apuna pahimman tapahduttua, jolloin sinä omistajana tarvitset pikaista apua ja informaatioita siitä,
miten toimia.
Allaolevassa tekstissä lähdemme olettamuksesta, että koira on jo ollut poissa
normaalia pidempään eikä siis ole vain
tekemässä normaalia pidempää kierrosta
isännän/emännän läheisyydessä.

Ajattele heti laajasti
Älä tuumaa että “eiköhän se sieltä kohta
tule” ja jää etsimään koiraa keskenäsi,
vaan yhtä heti yhteyttä johonkin, joka
voi auttaa sinua mobilisoimaan lähistön ystävät ja tutut etsintään. Koira (varsinkin saluki) voi taittaa nopeasti pitkiä
matkoja ja mikäli etsintäalueen voi pitää
pienenä, on jo voitettu paljon.

Ota yhteyttä etsijäkoiraan
Ota heti yhteyttä etsijäkoiran omistajaan. Koiraohjaajat voivat olla toisissa
etsintätehtävissä eivätkä kenties pääse
tulemaan heti, joten mitä nopeammin
otat heihin yhteyttä, sitä parempi.
Alalla on kuitenkin jos jonkinlaista
huijaria, joten ota siksi yhteyttä esimerkiksi Suomen Etsijäkoirat ry:hyn tai
Etsijäkoiraliitto ry:hyn (suom. huom.
tekstiin lisätty suomalaiset vastineet),
jonka koiraohjaajat eivät ole liikkeellä
suurten rahojen ansaitsemistarkoituksessa, seikka, joka ei päde kaikkiin yhdis30 Saluki

”Sinun tulee koiran omistajana pysyä paikalla, josta
koira lähti. Valmistaudu viettämään koko yö – tai
jopa useampi – samassa paikassa.”
tyksiin ja ohjaajiin.
Etsijäkoiraa etsiessäsi sinun tulee
myös hankkia käsiisi jotakin, jossa on
karkulaisen hajuja. Se voi olla viltti,
jota vain kyseinen koira käyttää, ruokahuppu, karva-alunen tai mikä vain.

Pysy paikoillasi!
Sinun tulee koiran omistajana pysyä
paikalla, josta koira lähti. Valmistaudu
viettämään koko yö – tai jopa useampi
– samassa paikassa. Tee nuotio, grillaa
makkaraa, pekonia tai muuta erityisen
hyvältä ja hyvin tuoksuvaa.
Kulje lähiympäristössä, mielellään
jonkun kadonneen koiran laumatoverin kanssa jos sillä sellaisia on (jos saat ne
ulvomaan niin vielä parempi) ja juttele
kovaäänisesti niitä näitä vaikka itseksesi,
jos et ole niin onnnekas että mukanasi
on joku koko yön.
Älä huutele koiraa kurkku suorana.
Se voi olla loukkaantunut ja peloissaan
ja voi käsittää äänesi volyymin moitteena. Juttele sen sijaan normaaliäänellä
ja volyymilla, jolloin toivon mukaan koirassa herää kaipuu sinun ja lauman luo.

Viritä häkkejä
Kokoa häkki katoamispaikan lähelle
ja mikäli saat käsiisi useampia häkkejä viritä sellainen myös “grillipaikan”
lähelle. Laita häkkeihin koiralle tuttuja
vilttejä ja alusia, jotta se tuntee olonsa
kotoisaksi.

Levitä informaatiota
Varmista että tieto kadonneesta koirastasi saavuttaa mahdollisimman monet
tahot alueella. Ilmoita tietenkin poliisille
saman tien, mutta myös eläinsairaaloille
ja eläinlääkäreille, linja-auto- ja taksiyhtiöille, koulutakseille, kuljetusliikkeille,
ratsutalleille, maanviljelijöille, metsästäjille ja maanomistajille.

Ripusta katoamisilmoituksia
Tee A4-kokoiselle paperille kuvallinen
katoamisilmoitus, josta löytyvät sekä
sinun yhteystietosi että jonkun sellaisen,
johon saa yhteyden kun itse nukut. Facebook-ryhmä-osiossa on lisää siitä, miksi
sinun kannattaa jakaa omaa puhelinnumeroasi harkiten.
Ota ilmoituksesta kopioita ja ripusta
niitä kauppoihin, bensa-asemille, kirjastoihin, ilmoitustauluille, bussipysäkeille,
tolppiin ja puihin ja mihin hyvänsä
näkyviin paikkoihin lähialueella.

Facebook-ryhmä
Mikäli koira ei ole löytynyt vuorokauden
sisällä sinä koiran omistajana tulet saamaan valtavasti sähköpostia, viestejä ja
puheluita, siinä määrin ettei aikaa tahdo
jäädä varsinaiseen etsimiseen ja se on
äärimmäisen turhauttavaa!
Puhelimen sulkeminen ei ole vaihtoehto, ethän halua jäädä paitsi tärkeää
informaatiota. Vastaa myös tuntemattomiin numeroihin – se voi olla juuri se
ilouutisen tuova puhelu!

”Älä huutele koiraa kurkku
suorana. - - Juttele sen
sijaan normaaliäänellä ja
volyymilla, jolloin toivon
mukaan koirassa herää
kaipuu sinun ja lauman luo.”
sella vilkaisulla. Ne eivät aina ole kovin
tarkkoja ja toisinaan vain tarkka tutkiminen löytää vierailulla käyneen koiran
hahmon!
On myös huomioitava, että riistakameran virittäminen on laitonta jos
kamera ei kuvaa omaa tonttiasi. Riistakamera vaatii luvan yleisen kameravalvontalain mukaan ja hakemukset käsitellään lääninhallituksessa.

Lennokki
Etsi kuvasta saluki.

Perusta
siis
mieluiten
Facebook-ryhmä ja pyydä jotakuta ystävääsi
(jolla on aikaa!) toimimaan sen ylläpitäjänä ja tiedottamaan, ettei sinulla ole
aikaa jutella, viestitellä tai mailailla, vaan
että kysymykset voi osoittaa ryhmään.
Facebookin kautta tietoa voi olla hyvä
välittää myös muihin ryhmiin. Siellä on
esim. kadonneisiin eläimiin erikoistuneita ryhmiä sekä osto- ja myyntiryhmiä, joilla on mittava jäsenistö ja jotka
yleensä mielellään antavat ilmoittaa
kadonneesta vaikkei se varsinaisesti kuuluisi ryhmän toimeenkuvaan.
Ryhmäsi ylläpitäjän täytyy varautua
siihen että ryhmän ylläpitämiseen voi
mennä kosolti aikaa, sillä se tulee luultavasti kasvamaan nopeasti niin jäsenmäärien kuin kirjoitusten osalta. Ryhmä
on hyvä tehdä käytännölliseen muotoon, josta on helppoa löytää tähdellisin
informaatio. Karsikaa myös kirjoituksia tarpeen mukaan; ei ole hyvä mikäli
tähdellinen informaatio hukkuu hyvää
tarkoittaviin tsemppiviesteihin.

Kyseenalainen apu
Ennustajaeukot ja selvännäkijät – jälleen
ryhmä huijareita, joiden yhteydenottoihin omistaja voi hukkua. Kadonneen
koiran saatetaan ilmoittaa “makaavan kuusen alla” (ei kovin yksityiskoh-

taista ottaen huomioon että Suomessa
on muutama miljardi kuusta), olevan “lähellä pientä punaista taloa” (kts.
edellä), olevan “tien lähellä” (kts. edellä
taas) tai olevan muissa yhtä epämääräisissä paikoissa.
Osa ennustajista tulee luultavasti jopa
viestittelemään sinulle suoraan ja pyytämään rahaa kertoakseen koiran olinpaikan (sen kuusen alla).
On tietenkin jokaisen yksityisasia
tehdä miten parhaaksi katsoo, mutta
tämä on vain puijausta etkä tule löytämän koiraasi ennustajien avulla! Joskus
joku saattaa tietenkin osua oikeaan ihan
silkalla tuurilla, mutta sinulla on rajattoman paljon paremmat mahdollisuudet
löytää koirasi etsijäkoiran kuin selvännäkijän avulla.

Riistakamera
Mikäli sinulla on mahdollisuus virittää riistakamera katoamispaikan lähelle
(sinne, mihin olet jättänyt häkin), on se
kullanarvoista.
Riistakamera on kiinteä luontoon asetettu kamera, joka on suunnattu villieläimiä houkuttelevien ruokintapaikkojen
suuntaan. Jos kamerassa on SIM-kortti,
se lähettää kuvat suoraan tekstiviestinä tai sähköpostina. Mitä itse kuviin
tulee, niitä ei tule ohittaa liian ylimalkai-

Toinen tekninen apuväline, joka ei
mahdu lain raameihin, on kameralla
varustettu lennokki. Tottunut lennokinlennättäjä, jolla on hyvälaatuinen lennokki, voi nopeasti tutkia varsin suuren alueen ja sen kuvaama materiaali
voidaan tutkia tarkemmin myöhemmin
mikäli itse lento ei tuottanut tulosta.
Infrapunakamera lennokissa olisi
suvereeni pimeälentoihin. Mutta kuten
sanottua, riistakameran tapaan lennokkikuvaus vaatii lääninhallituksen luvan.
1.8.2017 Ruotsissa on sallittua lennättää
kameralla varustettua lennokkia!

Mikä on “smeller”?
”Smeller” on esine, joka tuoksuu etsittävältä eläimeltä. Se voi olla viltti, harja,
kaulapanta, karvoja tai valjaat. Hyvän
smellerin teet itse säilyttämällä karvoja puhtaassa lasipurkissa. Jos käy huono
tuuri, smellerin voi ottaa käyttöön
etsijäkoiralle.
Purkissa säilötty karva säilyy kauan.
Kannattaa kuitenkin muistaa vaihtaa karvat tuoreempiin, kun koirallasi
tai kissallasi on karvanlähtö, jotta siinä
on aina mahdollisimman tuore tuoksu.
Muovipurkeissa tai -pusseissa säilötyt
karvat omaksuvat helposti hajuja ympäristöstään. Puhdas lasipurkki on varmempi valinta.
Etsijäkoira etsii jotakin tiettyä. Sen ei
tule reagoida muihin jälkiin. Siksi koiralle täytyy olla selvää ketä se etsii ja sen
se saa tietää smellerin avulla. •
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KÄYTTÖKOKEMUKSIA
YEPZON-PAIKANNUSLAITTEESTA
TEKSTI JA KUVAT HELI PERKKIÖ

I

rti juoksevan salukin pitää näkyä,
kuulua – ja löytyä. Vuosien mittaan
olen pikku paniikin vallassa odotellut
metsässä tutkimusretkilleen häipyneitä
koiriani sen verran monta hetkeä, että
olen päättänyt ottaa avukseni kaikki
mahdolliset lisävarusteet. Koirillani on
vapaana ollessaan kaulassaan aina heijastimelliset huomioliivit, heijastava
kaulapanta, jossa on kirjalituna puhelinnumeroni sekä kulkunen kilisemässä ja
viimeisimpänä tulokkaana Yepzon One
-paikannuslaite.
Yepzon on GPS-paikannin, joka toimii GSM-verkossa. GPS-tarkennus
tuo paikannukseen tarkkuutta, ja mitä
lähemmäs laite ja puhelin toisiaan tulevat, sitä enemmän myös Bluetooth-ominaisuudella saa tarkkuutta. Paikannin
vaatii siis älypuhelimen, johon asennetaan tarvittava ohjelmisto ja sitten
vaan paikannetaan koira, mikäli se on
näkymättömissä. Kuulostaa helpolta, ja
melko helppoa tämä kaikki onkin.
Puhelimena itselläni on iPhone 5S
uusimmalla iOS-käyttöjärjestelmällä.
Ilmaisen Yepzon-applikaation lataaminen ja käyttöönotto onnistui helposti,
vaikka asensin puhelimeeni mitään vastaavaa laitetta ihan ensimmäistä kertaa. Akkua paikannuslaitteen käyttö vie
välillä yllättävänkin paljon, joten puhelimen suhteen tärkeintä on muistaa lähteä lenkille aina puhelin täyteen ladattuna. iPhonen pakkasenkestävyys on
heikohko, joten talvella ei olisi huono
ajatus ottaa varsinkin pidemmille reissuille mukaan varavirtalähde, josta
puhelinta voi tarpeen tullen ladata lisää.
Yhdellä puhelimella voi seurata useita
paikannuslaitteita (itse seuraan yhtä
aikaa kahta eri koiraa) tai vaihtoehtoisesti yhden paikantimen seurantaoikeuden voi antaa useammalle puhelimelle.
Näin kerralla pysyy hallinnassa koko
koiralauman sijainti, tai yksittäisen koiran paikkaa pystyy seuraamaan vaikka
koko perhe.
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Itse paikannuslaite kulkee näppärästi
omassa pussukassaan koiran kaulapantaan kiinnitettynä. Laite on noin tulitikkurasian kokoinen eikä se sisällä leikeissä
kaverin silmään tökkääviä tai kantajansa korvakarvoihin kietoutuvia antenneita (kuten sisälsi esimerkiksi koirillani aiemmin käytössä ollut vanha haravamallinen tutkapanta). Yepzon kestää
iskuja ja roiskeita, mutta vesitiivis se ei
ole. Siksi itse sujautankin laitteen vielä
pieneen minigrip-pussiin ennen omaan
suojapussukkaan laittamista. Yepzonin
toimittamat suojapussit ovat vesitiiviitä,
mutta tuplavarmistus ei käytössä haittaa.
Suositeltu
käyttölämpötila
on
-10–+30°C, mutta itse olen
käyttänyt sitä ongelmitta
noin -17°C:ssäkin. Soveltuvuus talviolosuhteisiin mietitytti ostettaessa, koska meillä
on niin pitkät pätkät talvea
kylmempää kuin -10°C. En
kuitenkaan ole huomannut
käytössä ongelmia; puhelimeni hyytyy paikanninta
nopeammin. En juoksuta
koiriani juurikaan -17°C:a
kylmemmässä, ja laitteen
koko olemassaolon ideahan
on juuri se, että koira ei tuntikausiksi metsään jää. Lämpötilaskaalan yläpää puolestaan
harvemmin tulee vastaan.
Laite ei toki ole tarkkuudeltaan oikean tutkapannan veroinen, mutta on tuntunut tarkoitukseensa riittävältä. Virtatiloja laitteella
on kolme: aktiivitila (eli tila,

Aarrekartta. Muutama paikannustieto yhdeltä kesäiseltä
metsäretkeltä Aarteen kaulassa olleen Yepzonin kertomana.

jossa laite paikantaa kun on liikkuvan kohteen mukana), virransäästötila
(johon laite menee kun on ollut säädetyn aikaa liikkumatta) ja sammutettu
(jossa laite nimensä mukaisesti on sammuneena eikä lähetä signaalia).
Paikantaminen tapahtuu siis aktiivitilassa. Aktivointi tapahtuu helpoiten
käyttämällä laite hetken aikaa USB-portin kautta tietokoneeseen kytkettynä
ennen lenkille lähtöä. Myös lataaminen
onnistuu nopeiten tietokoneen kautta.
Paikannusväliä voi säätää lyhimmillään minuutista pisimmillään tunteihin.
Itse käytän minuutin päivitysaikavä-

liä, koska haluan tarvittaessa tietää koiran sijainnin mahdollisimman nopeasti.
Saluki ehtii minuutissakin kauas. Kun
koira on sitten taas turvallisesti kytkettynä, sammutan laitteen kokonaan. Virransäästötilaa en juurikaan käytä, vaan
olen säätänyt laitteen vaipumisen virransäästötilaan useaksi tunniksi. Aktiivitila vie eniten virtaa ja tiheä paikannus myös kuluttaa nopeiten datapakettia, mutta ajattelen itse niin, että jos
koira loukkaantuu tai muutoin jää liikkumattomaksi johonkin kohtaan, löydän sen nopeasti.
Halutessani tarkkaa paikannusta
voin valita “päivitä nyt”-toiminnon. Silloin laite lähettää puhelimessa näkyvään
karttaohjelmaan sekä minun (eli puhelimen) että Yepzonin sijainnit sekä arvioi
matkan paikannuslaitteeseen. Kartta on

mukavan selkeä, halutessani voin tarkastella joko satelliittikuvaa tai perinteistä graafista karttaa. Yleensä käytän
satelliittikuvaa, koska siitä on helppo
hahmottaa alue.
Yepzon on sekä hankintahinnaltaan
että käyttökustannuksiltaan edullinen
laite koiran paikannukseen. Normaalihinta on hieman alle 100 €, tarjouksista on laitteita löytynyt jopa 59 €:lla
eli seurata kannattaa. Laitteen mukana
tulee 5 MB tiedonsiirtoa. Lyhyt käyttämäni päivitysväli kuluttaa datapakettia,
mutta silti noin 10 kuukauden käytön
jälkeen alkuperäisestä datapaketista on
minun käytössäni kulunut vasta noin 60
%. Dataa saa ostaa lisää vähintään 5 MB
kerrallaan, tällä hetkellä 5 MB:n lisäpaketti maksaa noin 4 €. Todella pieni
hinta siitä, että saan koirani metsästä

kotiin.
Enää en uskalla päästää koiriani
aitaamattomalle alueelle irti ollenkaan
ilman Yepzoneita kaulassa. Se tunne,
kun sumua on niin sakeasti että näkyvyys metsässä on vain muutama metri,
eikä iloisesti kilisevä kulkunenkaan
enää kuulu… Lähetät Yepzonille paikannuspyynnön ja saat tiedon koiran
sijainnista. Helpotut. Toisaalta tieto
myös lisää tuskaa, Yepzon on todentanut, että koirani viilettävät pahimmillaan useamman sadan metrin päässä
minusta. Metsässä liikkuessani käytänkin Yepzonin lisäksi myös jotain urheilusovellusta (esim. Endomondo), joka
piirtää karttaa liikkeistäni. Näin osaan
aina lähtöpisteeseen takaisin, jos karannut koira juoksuttaisikin minut kauas
tutuilta poluiltamme. •

KÄYTTÖKOKEMUKSIA
KIPPY VITA
-PAIKANNUSLAITTEESTA
TEKSTI JA KUVAT ANNE LIPPONEN

R

unsas vuosi sitten päätin, että se meillä asuvista salukeista, joka ei tyytynyt pelkästään lähtemään liikkuvien asioiden perään vaan myös aktiivisesti etsi jotain jahdattavaa, saisi kaulaansa jonkinlaisen jäljittimen.
Tutkapannat ovat niin kalliita, että sellaiseen ei ollut varaa. Niinpä aloin tukia erilaisten kevyempien paikantimien ominaisuuksia.
Voittajaksi tekemässäni nettivertailuissa nousi Kippy
Vita, joka paitsi toimii paikantimena, myös seuraa koiran
aktiivisuutta. Koska maastokausi oli tuossa vaiheessa vielä kesken, ajattelin, että myös aktiivisuuden seuraaminen
olisi kiinnostavaa.
Kippy Vita on roiskesuojattu, mutta ojissa rypevien
koirien kanssa kannattaa laite suojata paremmin. Laitteen
toimintalämpötilat ovat -20 asteesta 45 asteeseen. Laite
kiinnitetään kaulapantaan mukana tulevien tarraliuskojen avulla, mutta itse kiinnitin sen varmuuden vuoksi
nippusiteillä.
Kun Kippy Vita oli kaulassa, saatoin seurata töissä, mitä
päivän aikana tapahtuu: poikkeuksellisen vilkkaat vahtipäivät, kepon tekemän aamulenkin pituuden ja mahdolliset riekkuhetket muiden koirien kanssa. Muuna kuin
lenkkien aikana pannan pitämisestä piti kuitenkin luopua
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siinä vaiheessa, kun taloon tullut uusi pentu iski hampaansa
säännöllisesti kohtuullisen arvokkaaseen (tuolloin 199 €, nyt
129 €) laitteeseen.
Laitteen aktiivisuusmittaus ei mielestäni ole kovin tarkkaa. On hankalaa ymmärtää, millä kriteereillä tehdyn hiekkakuoppailun riehumiset lasketaan kävelyksi, juoksemiseksi
ja leikkimiseksi. Laite ei myöskään anna ulos kuljettua matkaa, mikä mielestäni myös olisi ollut kiinnostava tieto: kuinka
paljon pidemmän matkan koirat kulkevat juostessaan irti vs.
minun kävelylenkkini, jota mittasin Heiaheia-sovelluksella.
Jotain osviittaa kuitenkin sain vertaamalla Heiaheian ja Kippy
Vitan piirtämiä kulkureittejä.
Kippy Vita myös ”laskee” koiran kuluttamia kaloreita.
Veikkaankin, että laitteen alkuperäinen tarkoitus on olla koirien aktiivisuusranneke, taistella ylipainoa ja alikuntoa vastaan. Salukeilla harvoin on näitä ongelmia.
Paikannusominaisuus on säästänyt minut kunnon sydän-

kohtaukselta ainakin kerran. Sillä kerralla Lipton päätti kadota metsään ollessamme lenkillä vain kahdestaan. Kymmenen
minuutin huutelun jälkeen olin jo varma, että koira on kaukana, mutta avattuani Kippyn puhelinsovelluksen se paljasti,
että koira tekee siksakkia noin sadan metrin päässä. Se siis etsi
saalista. Kun metsään huutelu ei vieläkään tuottanut tulosta, suunnistin perään puhelinsovelluksen nuolen näyttämään
suuntaan. Näköetäisyydelle päästyäni myös koiran korvat löytyivät. Ilman sovellusta pokkani olisi todennäköisesti pettänyt jossain vaiheessa, sillä olisin todellakin ollut siinä uskossa, että Lipton on jo kaukana. Niinpä olisin saattanut lähteä
etsimään sitä kauempaa, vaikka paras ratkaisu olisikin ollut
pysyä paikallaan.
Pelkäksi gps-paikantimeksi ostettuna Kippy Vita on edelleen melko kallis. Kannattaa siis miettiä, onko aktiivisuuden
seurannalle omassa elämässä erityistä käyttöä. •

Kippy Vitan merkintöjä.
Keskimmäisessä kuvassa kävelty
matka Heiaheian sovelluksessa,
vasemmalla samalla reissulla
koiran kulkema matka.
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Suomen Salukikerhon
ratamestaruus
Lähtö 11. Turku Cup, I aikajuoksu, 280 m
1.

ZUBAYR ADAN FOR SOHEIL NOUR
Marika Aaltonen

21,19 s

-

NOX INFINITA AETHIA CRISTATELLA
Annina Kolu, Hanna Ojanperä

KESK

-

TÂDJ MAHÂL JALAKALILA
Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas

KESK

Lähtö 12. Turku Cup, I aikajuoksu, 280 m
SOHEIL NOUR CHAKHSNUSHA
Marika Aaltonen

19,74 s

2.

ZARABIS ROSALIA
Jonna Hämäläinen, Jari Latva-Rasku,
Ritva Latva-Rasku

20,63 s

3.

EL HAMRAH HARINI BHARATIYA
Marja-Leena Ahonen

22,09 s

4.

ZUBAYR AHMOSE
Iiro Rautavuori, Kristo Rautavuori

22,19 s

MARIKA AALTONEN

1.

Lähtö 29. Turku Cup, II aikajuoksu, 480 m
1.

SOHEIL NOUR CHAKHSNUSHA
Marika Aaltonen

34,48 s *
SERTK

2.

ZUBAYR ADAN FOR SOHEIL NOUR
Marika Aaltonen

36,70 s

3.

EL HAMRAH HARINI BHARATIYA
Marja-Leena Ahonen

38,57 s

Lähtö 30. Turku Cup, II aikajuoksu, 480 m
1.

-

ZARABIS ROSALIA
Jonna Hämäläinen, Jari Latva-Rasku,
Ritva Latva-Rasku

35,20 s

ZUBAYR AHMOSE
Iiro Rautavuori, Kristo Rautavuori

KESK

SSaK:n ratamestari Soheil Nour Chakhsnusha.

* merkityt ajat ovat KV-aikoja. SERTK merkitään ainoastaan
yhdelle koiran KV-ajalle per kilpailu. Jos koira saa kokeesta DISKin
yhdellekään sen KV-ajalle ei merkitä SERTK:ta.

2.9.2017 Turku, Turku-Cup 2017 ja sijoituskilpailu,
SSaK:n rata- ja veteraanimestaruus 2017
YLITUOMARIN KERTOMUS:
Klassikkokilpailu Turku Cup sujui erinomaisesti.
Toimihenkilöitä riittävästi ja ajantasalla. Rata erinomaisessa kunnossa, josta kertoo kuusi rataennätystä ja useat käyttövalioajat. Ilma pilvipoutainen
+17 astetta. Keskeytyksiä 4 kpl, hylkäyksiä 3 kpl.
2 kpl suljettuja jotka johtuivat koirien kopitusvai-

keuksista. Loukkaantumisia ei ollut yhtään. Vintyt
palkinnon sai whippet nimeltä Apache Nation’s
Bundleofjoy, joka paransi lyhyen matkan rataennätystä kahteen kertaan. Koetoimitsijaharjoittelija
tehtävän suoritti hyväksytysti Sari Saastamoinen.
Kiitos hyvin järjestetystä kilpailusta. •
Marko Pitkäkaski
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Suomen
maastomestaruus 2017
Vinttikoirien
Suomenmestaruus
maastokoe.
Alkuperäinen koepaikka, viljapelto, ei käytössä myöhäisen kesän johdosta. Järjestäjä onnistunut löytämään erinomaisen uuden koepaikan. Koepaikan
siirto Mänttä-Vilppulasta Hämeenkyröön aiheutti myös kennelpiirin vaihdon Pohjois-Hämeestä
Satakuntaan. Heinäpelto josta heinä niitetty viikko
aikaisemmin. Uusi heinä kasvanut 20–30 cm pitkäksi. Huomattavia korkeuseroja sisältävät pellot,
joihin ratamestari onnistunut tekemään erinomaisesti toimivat radat, ei vieherikkoja, vieheenvedot
onnistuneita.
Radat lauantaina 830 ja 600 metriä pitkiä, sunnuntaina pienikokoisten rotujen juostessa radat 700
ja 600 metriä pitkiä. Pitkähkö kostea heinä teki radasta liukkaan, josta mahdollisesti aiheutui kaatumisia. Kaatumiset aiheuttivat venähdyksiä ja pintahaavoja, onneksi lieviä.
Kokeessa jaettiin 13 SMM-17 titteliä ja 5
SVKLMM-17 titteliä. Maastokäyttövalion arvoon vaaditut sertifikaatit sai kokoon 7 koiraa.
Sertifikaatin arvoiseen suoritukseen ylsi 77 koiraa.
Sertien korkeaa määrää selittää SMM-kokeeseen
etukäteen valikoituneet osallistujat. Weikotin
Jabberwock (FI16904/10) suljettiin kokeesta sen
karattua radalle, ja italianvinttikoirien lähtö jouduttiin keskeyttämään. Yhden koiran eläinlääkäri
totesi olevan kiimassa, jolloin se suljettiin kokeesta koesääntöjen perusteella. Koirien suoritustaso
useimmissa koeluokissa erittäin hyvä. Kaksi koiraa
hylättiin koesuorituksen aikana tapahtuneen häirinnän takia. Hylkäysten määrä suhteutettuna koesuoritusten määrään erittäin pieni. Kaksi tuomarineuvostoa toisen puheenjohtajana lauantaina Arja
Havia, ja sunnuntaina Mika Nyman. Koe vietiin
läpi hyvässä hengessä kiirehtimättä kuitenkin aikataulun mukaan. Paikallinen kylätoimikunta huolehti
toimihenkilöiden ja osallistujien muonituksesta josta
kiitokset heille. •
Ylituomari Pertti Päivärinta
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HARRI NIEMI

26.8.2017 Hämeenkyrö, VINTYT

Suomen maastomestaruuskokeen viisi parasta salukinarttua.

saluki – nartut
1.

ZARABIS RAIDAH
Taija Sundholm

518

SERTK
SMM-17

2.

NOX INFINITA ARDEA CINEREA
Pirjo Jutila, Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä

508

SERTK

3.

ZARABIS ROSALIA
Jonna Hämäläinen, Jari Latva-Rasku,
Ritva Latva-Rasku

497

SERTK

4.

NOX INFINITA AETHIA CRISTATELLA
Annina Kolu, Hanna Ojanperä

488

SERTK

5.

TAZILLAH CASSANDAN
Anne Lanki, Ilpo Lanki

474

SERTK
KVA-m

6.

EL HAMRAH MAJEEDA
Elisa Kohtamäki

467

SERTK
KVA-m

7.

ZARABIS REEMA Iris Ritola

463

SERTK

8.

ZARABIS QESARAH
Jari Latva-Rasku, Ritva Latva-Rasku

453

SERTK

9.

KIRMAN FLORIA
Tuula Eloranta

185

Luopui fin

-

IMRAN ELNAZ HABIBI
Krista Nukari, Marika Aaltonen

–

DISK

HARRI NIEMI
Suomen maastomestaruuskokeen viisi parasta salukiurosta.

saluki – urokset
1.

JAISALMER ABAYOMI
Harri Niemi

513

SERTK
SMM-17

2.

ZARABIS REYHAN
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

480

SERTK

3.

ZARABIS QUADRE
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

476

SERTK

4.

SUNFIRE IBSAN
Tuire Keskinen, Anni Lepola

447

5.

AL WATHBA DILWAR FAARIH
Anni Lepola, Tuire Keskinen

445

6.

TA’ZIM GHARIB GHAZAL
Johanna Majoniemi

436

7.

AZIZ NEELAM
Heidi Söderling

434

8.

EL HAMRAH MAHER
Pirjo Jäppinen

433

9.

KHRONOS MIN AL ASIFE
Seija Lehmusto

426

10. DIX DAX MAGIC SMARAGDI
Mervi Männikkö

410

11.

243

SALMANAZAR BLACK T’CHALLA
Annina Kolu

12. NOX INFINITA ACCIPITER IMITATOR
Riikka Timonen

Keskeytetty
Louk ae

139
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Suomen vinttikoiraliiton
ratamestaruus 2017
Lähtö 15. Alkuerä, 480 m
1. YUZAK AURANGZEB
Pirjo Puttonen

33,50 s *

SERTK

2. TÂDJ MAHÂL JALAKALILA
Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas

33,60 s *

SERTK

3. EL HAMRAH MARMAR
Minea Collan, Kari Collan

33,74 s *

SERTK

4. NON SERVIAM DOMINA ANIMARUM
Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela,
Lumikirsikka Lappalainen

35,05 s

Lähtö 31. Finaali, 480 m
1. EL HAMRAH MARMAR
Minea Collan, Kari Collan

34,54 s

2. TÂDJ MAHÂL JALAKALILA
Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas

34,64 s

3. NON SERVIAM DOMINA ANIMARUM
Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela,
Lumikirsikka Lappalainen

36,39 s

–

-

YUZAK AURANGZEB
Pirjo Puttonen

SVKLRM-17

KESK

* merkityt ajat ovat KV-aikoja. SERTK merkitään
ainoastaan yhdelle koiran KV-ajalle per kilpailu.
Jos koira saa kokeesta DISKin yhdellekään sen KVajalle ei merkitä SERTK:ta.

Ylituomarin kertomus. 12.8.2017, Helsinki.
Suomen Ratamestaruus 2017 juostiin
Helsingissä Tuomarinkartanolla hellettä
hipovassa säässä. Lämpötila vaihteli +24
- +26°C:n välillä. Rata ja ympäristö erinomaisessa kunnossa arvokokeen järjestämiselle. Kokeessa varsinkin Whippettien
taso varsin korkea. Kolmen koiran suoritus jouduttiin hylkäämään juoksun
aikana tapahtuneen häirinnän takia.
Alkuerissä hylkäyksistä kaksi. Alkueriä ei
uusittu vaan tuomarineuvoston päätöksellä lähtöjen tulokset hyväksyttiin mui-
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den kuin hylättyjen koirien osalta.
Salukien finaalissa alkuerien nopein koira päätti kääntyä lähtösuoran päässä takaisin tulosuuntaan.
Toimihenkilö ehti ottaa koiran kiinni ja siirtää radan ulkoreunaan siten
ettei vetoa tarvinnut keskeyttää, vaan
muut Salukit saatiin kunnialla maalin.
Unkarinvinttikoirien luokka peruttiin jo
edellisenä päivänä kun taas Ylikorkeiden
Italianvinttikoirien lähtö vasta koepäivän aamuna. Paikalle oli saapunut kil-

pailuttajia pitkienkin matkojen päästä, joten perumiset todella harmittavia.
Paikalle saapuneet 2kpl YK Italiaanot
juoksivat sitten testilähtönä kun tekniikkaa koeponnistettiin. Toimihenkilöitä
oli riittävästi ja kaikki hyvin tehtäviensä
tasalla. Kiitokset HVK:lle hyvin järjestetystä Suomenmestaruus kokeesta. •
Ylituomari
Ari Raappana

Suomen ajuemestaruus 2017
1.

NON SERVIAM CREDO QUIA ABSURDUM,
NON SERVIAM DOMINA ANIMARUM &
AL-YASAMIN SAMINA
Heidi & Jari Sailola; Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela, Lumikirsikka
Lappalainen; Tiina Torkko

446

2

NON SERVIAM DRAKAINA KARKHARODON,
KIANOUSH Y-SHIRVAN & DYYNIEN LI LIYAM
Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela; Seija Kotti-Rantala

433

3.

(UN) Avenina’s Etelka to Blixten, Illa-Berek Àfonya for Blixten &
Lblixten Del Karfo (WH)

393

4.

Ozhrode Try and Stop Me, Tarujen Yatzy & Tarujen Xandra (RH)

379

5.

YUZAK AZADBEH, NOX INFINITA ARENARIA INTERPRES &
NOX INFINITA ATHENE NOCTUA
Pirjo Puttonen; Hanna & Arto Ojanperä

164
Keskeytetty,
louk ae

Ylituomarin kertomus. 24.9.2017, Hämeenkyrö.
kumpuileva heinäpelto. Uusi heinä kasvanut 30–40 cm korkeaksi. Heinä sumuisen yön jälkeen erittän kosteaa.
Olosuhteet koirille erittäin vaativat. Kokeeseen ilmoittautunut vain viisi ajuetta, joten Suomen ajuemestarin titteliä ei
voitu jakaa. Suoritusten taso ei noussut
kovin korkeaksi johtuen osittain haastavista olosuhteista, ja lähes jokaisessa aju-

eessa joku koirista ei täysin mukana yhteistoiminnassa. Kokeen järjestelyt tehty
huolellisesti, radat kokeen arvolle sopivat. Vieheenvedot onnistuneita. Tuomarineuvostossa Hannele Holmström ja
Maria Nissilä. •
Ylituomari Pertti Päivärinta

JARI SAILOLA

Suomen Ajuemestaruuskoe jouduttiin siirtämään Mänttä-Vilppulasta Hämeenkyröön. Käyttöön aiotut pellot olivat sateisen kesän jälkeen pehmenneet
niin, ettei viljaa voitu puida. Koepaikan
muutos aiheutti myös kennelpiirin vaihdon Pohjois-Hämeestä Satakuntaan. Hämeenkyrön pellot eivät tuottaneet pettymystä tälläkään kertaa. Koepaikka laaja
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Elämää
shunttikoiran kanssa
teksti KATRIINA RANTASALO kuva HYDE

TEKSTI katriina rantasalo

kuva heidi lappalainen

Non Serviam Extasis Auri, tuttavallisemmin Topi (s. 3.4.2015) muutti luokseni kesällä
2015. Topi oli energinen, terve, ahne ja sosiaalinen pentu, eikä mikään vielä siinä
vaiheessa kielinyt siitä, mitä tuleman piti.

T

opin ollessa puolen vuoden ikäinen, alkoivat vatsaoireet. Ripulia ja oksentelua, joiden aluksi
ajattelin olevan aivan normaalia
vatsavaivaa. Topi kun on ahne
ja imuroi lenkkipolun varrelta kitaansa kaikenlaista, esimerkiksi puolimädät
myyrän raadot, jonkun ojaan nakkaamat
ranskalaisten jämät jne. Oireet eivät kuitenkaan helpottaneet, eivät edes keitetyllä riisillä ja kunto alkoi heiketä radikaalisti. Liikkuminen muuttui haparoivaksi,
olemus apaattiseksi ja ruokahalu katosi.
Varasin ajan eläinlääkäriltä ja sinne päästyämme Topi oli jo todella heikossa kunnossa. Käytännössä se käveli lähes päin
seiniä, tasapainoaisti oli täysin sekaisin.
Jossain mieleni pimeissä sopukoissa kyti
jo mennessä pelko. Tajusin hämärästi,
ettei tämä voi olla mikään vatsapöpö ja
kelailin mielessäni mahdollisia vierasesineitä yms.
Topista otettiin verikokeet ja eläinlääkärin vakava ilme palatessa huoneeseen
kertoi heti, että nyt on jotain pahasti
vialla. Maksa-arvot olivat täysin pielessä. Sappihappotesti vahvisti epäilyt. Topilla on synnynnäinen maksashuntti. Se
on maksan verisuonten synnynnäinen
epämuodostuma, jonka vuoksi osa ve40 Saluki

restä, jonka pitäisi mennä maksaan puhdistettavaksi, ohittaa maksan. Sen seurauksena maksan toiminta on vajavaista
ja koska verenkierto maksassa ei ole normaalia, maksa jää usein alikehittyneeksi ja normaalia pienemmäksi. Veri ei siis
puhdistu maksassa ja koira alkaa kärsiä
myrkytysoireista.
Ensimmäinen reaktioni oli, että pentu
kuolee.. Se on pakko lopettaa, maksa on
pilalla... Purskahdin suunnilleen hysteeriseen itkuun. Topi otettiin asemalle sisään ja suunniltaan oleva minä soitti kasvattajalle sekapäisenä. Siinä tilanteessa
en osannut orientoitua oikein mihinkään, kunnes kärsivällinen eläinlääkäri selitti, että Topin vointi saattaa parantua erikoisruokavaliolla ja lääkityksellä
ja joissakin tapauksissa korjaava leikkauskin on mahdollinen. Lähdin asemalta kotiin heikkokuntoisen pennun kanssa, pieni toivon kipinä eläen. Ehkei tämä
ollutkaan tässä? Topi aloitti heti lääkityksen ja erikoisruokavalion. Seuraavana aamuna huolestunut eläinlääkäri soitti minulle kotiin ja kysyi miten meidän
yö oli mennyt. Hän oli illalla vielä pitkään miettinyt tekikö virheen kun päästi minut niin sairaan pennun kanssa kotiin. Ilokseni saatoin kuitenkin kertoa jo

heti aamulla, että yö meni olosuhteisiin
nähden hyvin ja Topin vointi oli parempi kuin illalla. Ruokavalion ja lääkityksen kanssa Topin oireet hävisivät miltei
kokonaan, ulospäin pennusta ei nähnyt,
että sillä olisi missään mitään vialla.
Seuraavaksi alkoi selvitys siitä, voiko
maksalle tehdä jotain, eli voisiko Topin
leikata. Ikävä kyllä Helsingissä tehty ultraääni, maksan ultraamiseen erikoistuneella eläinlääkärillä, paljasti, että Topin
maksashuntti on maksan sisällä (intrahepaattinen), eikä maksan ulkopuolella (ekstrahepaattinen). Intrahepaattisen
shuntin leikkaaminen on hyvin vaikeaa, mutta ekstrahepaattisten shunttien
korjaaminen on usein mahdollista, joskin hyvin kallista. Kaiken lisäksi Topin
shuntti on epätyypillinen, eli kyse ei ole
yhdestä yksittäisestä verisuonesta väärässä paikassa, vaan ilmeisesti koko maksan
verisuoniston rakenne on Topilla epänormaali. Sellaisen vian leikkaaminen on
käytännössä mahdotonta.
Tässä vaiheessa oli selvää, että Topi on
jatkoajalla. Ymmärsin, ettei Topi parane koskaan ja sen elinikä on todennäköisesti lyhyt. Netin palstoilla, artikkeleissa
ja muualla maalailtiin enemmän tai vä-

hemmän surkeita tulevaisuuden kuvia.
Shunttikoirat, joilla shuntti on havaittu pentuna, artikkelien mukaan harvoin
selvisivät sairautensa kanssa yli vuotta.
Elimme viikon, kuukauden kerrallaan.
Topi on nyt elänyt shunttinsa kanssa jo
kahden vuoden ajan. Ulospäin Topista ei
edelleenkään näy merkkiäkään siitä, että
sillä on maksassa mitään vialla. Turkki
on hyvä, lihaksia on ja koira on energinen, iloinen ja aktiivinen.
Kaikki mitä seuraavaksi kerron on omakohtaista ja joku voi olla omien kokemustensa pohjalta asioista eri mieltä,
mutta näin meillä on asiat tehty ja menneet ja tällä reseptillä on pärjätty kaksi
vuotta.
Topi saa ruokansa kolme kertaa päivässä, Hepatic erikoisruokaa. Olen erittäin
tarkka ruoka-ajoista, eli Topi saa jokaisen ruoka-annoksensa suunnilleen samaan aikaan päivästä, tasaisin väliajoin.
Ruokailun jakaminen useampaan annokseen helpottaa maksalle kerrallaan
tulevan kuormituksen määrää. Ruokailun yhteydessä se saa vatsahapposalpaajaa, sekä kaksi kertaa päivässä pienen
määrän laktuloosia imemään suolistosta aineenvaihdunnan tuottamaa ammoniakkia. Ammoniakki on juuri se, joka
ne myrkytysoireet aiheuttaa. Laktuloosin
määrä on tällä hetkellä ns. näppituntumassa. Annan sen verran ettei ulosteissa
ole löysyyttä, mutta kuitenkin niin paljon, ettei oireita tule.
Ensimmäinen oire Topilla siitä, että
maksa on rasittunut tavallista enemmän,
on yleensä lisääntynyt virtsaamisen tarve.
Yleensä se liittyy siihen, että Topi on saanut jotain ylimääräistä syötävää: makupalan, kähveltänyt koirakaverin kupista tai syönyt jotain ulkona. (Kyllä, minä
hentomielinen joskus harvakseltaan saatan antaa Topille jotain spesiaaliherkkua.
Esimerkiksi hiukan grillatun broilerin
tähteitä, mutta kyse on todella harvinaisesta poikkeuksesta!)
Topin ruokavalio on proteiinin suhteen
erittäin rajoitettu. Ensimmäisen vuoden ajan lisäsin ruokaan säännöllisesti
pienen määrän raejuustoa tai kananmunaa, eli erittäin hyvälaatuista ja helposti
sulavaa proteiinia. Vähensin lisäproteii-

”Alussa ajattelin että jokainen päivä
voi olla viimeinen, mutta parin vuoden
kuluessa olen hieman rentoutunut ja
uskon, että Topi näkee vielä kolmannenkin
syntymäpäivänsä.”
nin määrää, koska oma tuntuma oli, että
proteiini alkoi aiheuttaa lieviä oireita. Se
oli odotettavissakin, koska Topin maksan kuntohan ei parane, vaan heikkenee.
Tänä keväänä Topi kärsi virtsatieinfektiosta ja eturauhastulehduksesta. Selvisimme proteiinin jättämisellä pois, antibioottikuurilla ja puolikkaalla annoksella
Tardakia (urosten hormonipiikki).
Ruoan tulee olla hyvin sulavaa, koska
maksavian vuoksi Topin ruoansulatus on
herkempi ja väärä ruoka aiheuttaa helposti vatsassa ärsytystä ja seurauksena on
esimerkiksi verioksennuksia ja närästystä. Voin kertoa, että ensimmäinen verioksennus oli niin kauhea kokemus, että
likimain pyörryin kauhusta itse ja kiikutin koiran pikavauhdilla lääkäriin, kuvitellen, että sillä on vierasesineitä vatsassa.
Antepsinilla siitäkin selvittiin, mutta järkytys oli melkoinen.
Ylimääräisen proteiinin välttämisestä ruokavaliossa johtuu myös se, ettei
Topi voi syödä pururullia, koiran nameja eikä oikein mitään muutakaan kuin
omia nappuloitaan tai märkäruokaansa.
Lähes kaikessa koirille tarkoitetussa on
proteiinia. Lisäksi havaitsin jo pentuaikana, että kauppojen koiran namit yms.
aiheuttivat Topille herkästi iho-oireita
massun alle. Ilmeisesti lisä- tai säilöntäaineet tms. eivät sovi Topille lainkaan.
Ihottumaa tulee herkästi myös jos Topi
saa mitä hyvänsä muuta kuin omia ruokiaan (esim. varastettua äitini kissan raksuja). Toinen ruokaoire on korvien kutina ja hiiva, joka on melkoinen riesa..
Topilla hiiva yrittää päästä valloilleen
käytännössä jatkuvasti ja korvia pitää
puhdistaa vähän väliä (Topi VIHAA korvien puhdistamista).

saamisen tarpeena. Topi ei käytännössä
pysty pidättämään kovin kauaa, vaan sen
on päästävä ulos useammin kuin muiden koirien. Omistajalle tämä voi olla
hieman rasittavaa, mutta en ole kokenut
sitä mahdottomana tai niin haitallisena,
ettenkö jaksaisi.
Liikunnan suhteen olemme noudattaneet kohtuutta. Päivittäisiä hihnalenkkejä ja välillä vapaana juoksutusta, mutta
kohtuullisia aikoja kerrallaan. Topihan
juoksisi varmaan vaikka puoli päivää menemään ja riehuisi itsensä aivan uuvuksiin jos antaisin. Olen kuitenkin ajatellut
alusta lähtien, että rasitus on hyvä pitää
sopivana ja kova rasittuminen voisi heikentää vointia.
Eläinlääkäri on suositellut, että sappihappoarvoja pitäisi seurata säännöllisesti. Me kumminkaan emme ole seuranneet, koska tulin siihen tulokseen, etten
kaipaa lisäpaniikkia arvojen heilahduksista ja jos koiran voinnissa tulee muutosta, menemme lääkärille joka tapauksessa
heti. Elämme edelleen viikon ja kuukauden kerrallaan. Alussa ajattelin että jokainen päivä voi olla viimeinen, mutta
parin vuoden kuluessa olen hieman rentoutunut ja uskon, että Topi näkee vielä
kolmannenkin syntymäpäivänsä.
Shunttidiagnoosi ei siis ole välttämättä
suora kuolemantuomio ja koira voi elää
useitakin vuosia täysipainoista ja iloista
koiran elämää, vaikka maksa ei olisikaan
aivan priima. Toivotan onnea ja menestystä kaikille kohtalotovereille ja pitkää
pinnaa ja jaksamista vaikeisiin hetkiin! •

Koska Topin maksa on heikko, sen munuaiset kompensoivat maksan vajaatoimintaa. Tämä näkyy lisääntyneenä virtSaluki 41

KASVATTAJAHAASTATTELU

Dix Dax
TEKSTI sari ritari

O

len salukikasvattaja Kymenlaaksosta. Olen kasvattanut
koiria 90-luvun puolivälistä asti. Aluksi kasvatin muutamia muita rotuja. Ensimmäinen pentue salukeja, E-pentue, syntyi 29.4.2004. Tästä pentueesta on vielä
muutama koira elossa. Salukipentueita
on ollut neljä.
Kotona kanssani asustaa neljä aikuista salukia Dali (Bel Etual Siral Black
Magic), Alina (Salgrey’s Alina), Banjo
(Dix Dax Magic Sapphire), Enya
(Dix Dax Netrife Al Neisah) ja
O-pentueen yhdeksän pentua, jotka tätä
haastattelua kirjoittaessa ovat neljän viikon ikäisiä. Kasvattajakurssin olen käynyt vuonna 2010.

Mikä sai sinut innostumaan
salukista ja mikä niissä on
mielenkiintoista?
Salukien koko olemus. Suuri koko, kauneus, rauhaisa luonne ja kevyet liikkeet
yhdistettynä samaan rotuun. Jokainen
aikuinen salukini on omanlaisensa persoona. Jokaisella on erilaiset mieltymykset, tavat ja ”kujeilut”.

Miksi halusit kasvattaa ensimmäisen salukipentueen?
Salukipentue oli mielessäni kytemässä jo
paljon ennen kuin minulla oli ensimmäinen saluki. Halusin omasta koirasta jälkeläisen tulevaa kasvatustyötä ajatellen.

Ovatko kasvatusvalintoihin
vaikuttaneet asiat muuttuneet pentueiden varrella?
Internetin myötä tietoa saa helpommin
myös ulkomaisista koirista ja kasvattajista. Salukien määrän lisääntyessä on tullut enemmän valinnanvaraa eri linjoista
ja suvuista.
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Sari ja Alina Euroopan maastomestaruuskokeissa. Kuva Tuire Kantoluoto.

Mistä kennelnimesi sai
alkunsa?
Pidin yhden kasvattajan lyhyestä kennelnimestä. Siitä ajatus lähti. Dix Dax kennelnimi oli yksi kolmesta nimiehdotuksesta. Kennelnimi myönnettiin v. 1999.
Se ei tarkoita mitään. Halusin, että se on
lyhyt, ytimekäs ja helposti muistettava.
Lisäksi halusin että myös ulkomaalaisten
on helppo lausua se.

Kuka on ihanne salukisi?
Ihanne salukini on ollut El Hamrah
Farraar (Hapsu). Näin tämän komean
salukin joskus useissa ryhmäkehissä ja
Champion of Championsissa 1990-luvulla. Tässä uroksessa oli kaikki se mitä
halusin salukissa olevan. Kävin usein
ihastelemassa Hapsua ihan livenä kehän
ulkopuolella. Pommitin kysymyksillä
sekä Hapsun omistajaa että kasvattajaa.

Kerro pentueistasi.

E-pentue, synt. 29.4.2004

Ensimmäisen E-pentueen, s. 29.4.2004
emä oli Vapours Inca Zenith ja isä
Nordwart Ixion. Pentueen molemmat
vanhemmat olivat hyväluonteisia, aktiivisia sekä helppoja kotona.
E- pennuista on jo useampi pilven
reunalla, mutta muutama on vielä elossa.

M-pentue, synt. 1.9.2014

Alina (Salgrey’s Alina) on M-, Nja O-pentueideni emä. Luonteeltaan
Alina on erittäin sosiaalinen. Sen kanssa on helppo matkustaa ja harrastaa.
Maastokilpailut ovat Alinalle erityisen
mieluisia. M-pentueen isä Dali (Bel
Etual Siral Black Magic) on luonteeltaan myös moitteeton. Luonteen ja kau-

SALLA RITARI

MIKKO MARTTINEN

MARINA ISAKSON

Dix Dax M-, N- ja O-pentueiden emä Alina, Salgrey’s Alina.

FI MVA, EE JMVA Dix Dax Magic Sapphire.
SARI RITARI

C.I.B, FI KVA-M, FI, EE , LV, BY MVA, RU, LT, EE JMVA, HeJW-15
Dix Dax Magic Smaragdi.

Dix Dax M-pentueen isä Dali, Bel Etual Siral Black Magic.

niin ulkomuodon ansiosta Dalista tuli
M-pentueen isä.
Olen todella tyytyväinen pentueeseen. Pennuista Sammy (Dix Dax Magic Smaragdi), Banjo (Dix Dax Magic
Sapphire) ja KG (Ua mva, Ua Jmv Dix
Dax Magic Opal) ovat jo valioituneet.

monipuolinen. Muutama nuori on jo tutustunut maastojuoksuun ja osoittanut
innostuksensa. Näyttelypuolellakin on
mukavasti aloittanut nuori Mango (lv,
lt jmv, lt club jwin 17, crufts sq 18 Dix
Dax Nomir Al Namil).

N-pentue, synt. 22.6.2016

O-pentueen isä on Hani, Shamal.
Alina on periyttänyt paljon itseään Mja N-pentueisiin. Näissä pennuissa on

N-pentueen isä on Emir, Elamir
Classic Souvenir. N-pentue on myös

O-pentue, synt. 16.9.2017

avointa luonnetta, hyvää kilpailuviettiä
ja kauneutta. Ne ovat hyvin monipuolisia harrastuskoiria. Olen tyytyväinen tekemiini urosvalintoihin kasvatuksessani.
M-, N- ja O-pentue ovat erilinjaisia.

Onko sinulla jalostukseen
liittyviä jatkosuunnitelmia?
Mielessä on suunnitelmia, mutta aika
näyttää voiko niitä toteuttaa.
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SANJA EKBLAD

Onko pentuidesi pentuja
lähtenyt ulkomaille?
Pentuja meiltä on lähtenyt Ukrainaan,
Liettuaan ja Ruotsiin.

SATU KUUKKA

Dix Dax Nomir Al Namel.

Ovatko muut kasvattajat
käyttäneet pentueitasi
jalostuskäyttöön?
Eivät ole vielä, mutta yhdelle nuorelle
urokselle on suunnitelmia tiedossa.

Kuinka nimeät pentueesi?
Mielestäni pentujen nimillä ei ole suurta merkitystä. Eikä minulla ole mitään
erityistä kaavaa, jonka mukaan nimeän.
Mietin kyllä nimiä paljon jo ennen pentujen syntymää.

Millaista yhteistyötä teet
muiden kotimaisten ja ulkomaisten kasvattajien
kanssa?
Suomessa ei ole ollut yhteistyötä muiden kasvattajien kanssa. Toivoisin, että
tulevaisuudessa olisi. Muutama ulkomainen kasvattaja on ottanut yhteyttä.
Dix Dax Netrife Al Neisah 13 kuukauden ikäisenä.

Ovatko muut käyttäneet
salukejasi jalostukseen?

SARI RITARI

Kasvattejani ei
jalostukseen.

ole

vielä

käytetty

Mikä rooli vinttikoirien
käyttökokeilla ja
näyttelytuloksilla on
jalostusvalintoihin?
Käyttökokeilla on iso rooli kasvatukseeni. Hyvähermoinen saluki on harrastustoimivuudeltaan varma ja ihanteellinen
jalostukseen. Osaksi myös näyttelytulokset vaikuttavat jalostusvalintoihini.
Seuraan näyttelytuloksia sekä kotimaan
että ulkomaiden näyttelyistä. Oma näkemykseni ulkomuodosta on kuitenkin
tärkein valintaperuste.

Oletko tuonut salukeja
ulkomailta?
Alina, Dali ja Rico (Alonso Basarat
Karim) on tuotu Venäjältä.
Dix Dax Noor Al Noufous.
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KATJA MAKKONEN
Dix Dax O-pentueen pentuja 7 viikon iässä.

Ovatko Salukikerhon jalostustoimikunnan kriteerit jalostuskoirille mielestänne
riittävät?
Salukikerhon jalostuskriteerit ovat mielestäni riittävät.

Kuinka huomioitte salukien terveystutkimuksia ja
omien linjojenne terveystuloksia kasvatustyössä?
Seuraan koko ajan terveystutkimuksia
ja tilastoja. Pyrin tutkimaan suunnitellun pentueen taustat parhaani mukaan
ja löytämään mahdollisimman terveen
linjan.
En käytä vielä haplotyyppitestejä
enkä geenitestejä jalostussuunnitelmia
tehdessä.

Ulkosiitos vai linjaus?
Ulkosiitos ainakin tällä hetkellä.
Myöhemmin ehkä linjausta mikäli suvuista ei tule tietoon mitään terveysongelmia ja linja sopii luonteen sekä rakenteen
puolesta minun jalostussuunnitelmaan.

Kuka oma kasvattisi on
mielestäsi lähimpänä
ihannettasi?
Omista kasvateistani lähimpänä ihannettani ovat Sammy ja Banjo.

Kriteerinne pennun
ostajalle?
Peruskriteerien lisäksi ostajan on
kyettävä tarjoamaan koiralle riittävästi
liikuntaa.

Kuinka valitset oikean
perheen jokaiselle
pennulle?
Nykyisin prosessi alkaa sähköpostilla.
Sitten haluan aina tavata ostajaehdokkaat henkilökohtaisesti. Myös heidän
on tavattava pennut. Ostajan haastattelun pohjalta sitten yritän valita kuhunkin kotiin sopivan pennun.
Ulkomaille pyritään valitsemaa paras/
parhaat pennut ja valinnan teen yhteistyössä asiatuntijoiden kanssa. Tästä yhteistyöstä kiitän Elrena Stadleria ja
Joy McFarlanea (Kennel Fleetwind).

Seuraatteko pentujen kehitystä tiiviisti esim. järjestämällä pentutreffejä?
Vielä en ole järjestänyt pentutreffejä mutta seuraan pentujen kehitystä pitämällä yhteyttä omistajiin. Tapaamme
harrastusten parissa ja kasvatteja käy
meillä kotona näytillä.
Iso kiitos kaikesta avusta Pirjo Grönforsille (Kennel El Hamrah) kasvattajataipaleeni aikana. •
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MEIDÄN REMMI

Sanni Mäkelä
TOIMITTANUT tiia rautiainen
KUVA sanne smedberg

Kuka olet ja ketä laumaasi
kuuluu?
Olen Sanni Mäkelä, Helsingissä asusteleva eläintenkouluttajaopiskelija. Pääsääntöisesti viikkoni kuluvat Näkövammaisten liiton Opaskoirakoululla
pienten ja vähän isompienkin opaskoiranalkujen parissa. Perheeseemme kuuluvat minun ja avomieheni Eskon lisäksi salukinuorukaiset “Nemo” EE
JMVA TLNJW-17 Aziz Qasabe (melkein 2 vuotta) sekä tuore Ruotsin vahvistuksemme “Rico” Qirmizi Rienzi (reilu puoli vuotta). Vaikka olen puuhaillut
koirien parissa koko ikäni, ovat Nemo
ja Rico ensimmäiset salukini, joten alan
harrastajana olen melkoinen keltanokka,
jolla on vielä paljon opittavaa kauniista
rodustamme ja niiden mukanaan tuomasta maailmasta!

Miten päädyit salukiin?
Kouluttajana törmään tähän kysymykseen usein, salukeja kun ei perinteisesti tokokokeissa nähdä. Juuri siinä vastaus kuitenkin piilee. Kun päivät pitkät
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ratkoo käyttäytymisen kiemuroita sekä
suunnittelee aivojumppaa sitä tarvitseville, on ihana tulla kotiin, jossa salukit
omistajansa tavoin vain odottavat pääsevänsä ulos reippailemaan ja nauttimaan
raikkaasta ilmasta, ilman sen suurempaa
ajatustyötä. Toki meilläkin on iltaiset
treenihetkemme, mutta enemmän nautimme aivottomasta kohelluksesta pitkin
Punavuoren koirapuistoja.
Saluki on ollut haaveenani niin kauan
kuin olen koirista mitään ymmärtänyt.
Onnekseni ymmärsi myös tuon kauniin
rodun vaativuuden, ja kun kymmenvuotiaana sain ensimmäisen oman koirani,
se oli rodultaan sheltti, jota paria vuotta myöhemmin seurasi collie. Nämä nyt
jo edesmenneet leidit Venla ja Dana
ovat opettaneet minulle koirista enemmän kuin kukaan koskaan ja elävät siten
muistoissani ikuisesti.
Kun viimein vuonna 2014 elämä oli
tullut siihen pisteeseen, että voisi olla oikea aika ja paikka salukille, otin yhteyttä
Stina Jalkaseen ja varovasti tiedustelin,
voisiko hän edes harkita koiraa täysin

salukikokemattomalle. Noin kaksi vuotta myöhemmin tästä ensimmäisestä viestistä, syntyi Nemo, mistä kaikki lopulta alkoi.

Mitä harrastat salukiesi
kanssa?
Pääasiallisena harrastuksenamme ovat
näyttelyt. Ajanpuutteen vuoksi emme
ole vielä ehtineet tutustua juoksupuoleen, mutta toivottavasti tämäkin asia
korjaantuu tulevina vuosina. Sen lisäksi,
että Nemo on ensimmäinen salukini, on
hän myös ensimmäinen näyttelykoirani. Ennen Nemoa olin käynyt koiranäyttelyissä tasan kaksi kertaa ja esityskokemusta oli takana yhtä vähän. Opittavaa
on siis ollut todella paljon. Olen ikuisesti
kiitollinen kaikille ystäville ja kokeneille
konkareille heidän jakamistaan opeista.
Tärkein kaikista opettajista on kuitenkin ollut Nemo. Kun aloittaa nollasta pienen pennun kanssa, ovat sekä koira
että handleri samalla viivalla, josta ensimmäisen askeleen ottaminen on aina
vaikeinta. Oma etuni on ehkä ollut, että
olen aina kuvitellut kyseisen homman
helpommaksi kuin mitä se todellisuudessa onkaan. Lähdin soitellen sottaan
tajuamatta edes, kuinka pahasti metsään
mentiin. Lukuisten rysähdysten myötä
on kuitenkin syntynyt yhteistyö, jota ei
olisi voinut kukaan ulkopuolinen opettaa. Kannustankin kaikkia aloittelijoita
hyppäämään rohkeasti kehään ja luottamaan itseensä sekä ennen kaikkea koiraansa! Ensimmäisen yhteisen virallisen
näyttelymme kävimme Nemon kanssa
lokakuussa 2016. Nyt kehiä on koluttu
seitsemän sertin verran. Myös pikkuinen
Rico on jo ehtinyt aloittaa uransa ja kahdesta käydystä pentunäyttelystä tuloksena on kaksi ROP-pentua.

Mikä salukissa ihastuttaa/
vihastuttaa?
Se omanarvontuntoisuus, itsenäisyys,
jopa itsepäisyys, oveluus ja nokkeluus,
villi ja vapaa luonne, joka ei kumarra ketään taikka mitään. Saluki ei mieliste-

le tai nöyristele, se ei juokse pallon perässä, koska heitämme, se ei istu, koska
pyydämme tai tule luokse, koska kutsumme. Saluki tekee, niin kuin itse tahtoo ja mistä se hyötyy. Saluki ei ole vain
koira, se on saluki, arvokas ja älykäs,
täynnä omaa tahtoa ja päättäväisyyttä,
voimaa ja lujuutta, kestävyyttä ja sitkeyttä. Nämä kaikki ominaisuudet tekevät
salukista samanaikaisesti sekä ihastuttavan että vihastuttavan. On mitä suurin ilo ja kunnia saada katsella tällaista
koiraa puuhissaan päivittäin. Toisaalta
taas, kun seisoo aamukuudelta pimeässä
ja räntäsateessa, yrittää kelloa katsomalla turhaan hidastaa ajankulua ja samalla
maanitella luokseen juoksusta humaltunutta salukia, jonka on erehtynyt laskemaan irti, on saattanut muutama kirosana päästä.

Millainen on ihannesalukisi?
Minulle yksi tärkeimmistä ominaisuuksista niin salukissa kuin kaikissa muissakin koirissa on luonne. Salukilla sen
tulee olla kuten edellä kuvailin, arvokas,
älykäs ja itsenäinen. Ulkoisen olemuksen on oltava kaikin puolin tasapainoinen. Tällöin kun salukia katsoo, ei siihen
ole mitään lisättävää eikä siitä mitään voi
ottaa pois. Se ilmentää nopeutta, kestävyyttä ja voimaa. Myös salukin ilmeen
tulee kuvastaa arvokkuutta, lempeyttä ja
uskollisuutta. Katse on itämainen, silmät
tummat ja kirkkaat. Ihailen myös pitkää,
jäntevää ja lihaksikasta kaulaa sekä ”täyteläistä” etuosaa. Takaraajojen on oltava
vahvat ja ilmennettävä juoksu- ja hyppyvoimaa. Salukin kauneuden kruunu ovat
sen liikkeet, jotka ovat sulavat ja vaivattomat, kevyet ja joustavat ja niissä on oltava sekä pituutta että työntövoimaa.

Mikä on kohokohta
salukiurallasi?
Urani on vasta niin alussa, että toivon
varsinaisten kohokohtien olevan vielä
edessäpäin. Paljon hyviä asioita mahtuu kuitenkin myös tähän kahteen vuoteen. Salukien myötä olen saanut monta

uutta, ihanaa ystävää sekä kunnian tutustua mitä mielenkiintoisempiin alan
ammattilaisiin. Tulen varmasti myös
aina muistamaan ne päivät, jolloin jännitys ja odotus päättyi ja tieto uusien
perheenjäsenten, Nemon ja Ricon liittymisestä laumaan varmistui. Toki mieleen ovat painuneet myös Nemon sertit SVKL:n Pääerikoisnäyttelystä sekä
Kauppi Kekreiltä, joissa molemmissa
mukana oli yli 50 salukia.

Tulevaisuutesi salukien
parissa?
Tulevaisuutta salukien parissa on ainakin toivottavasti vielä niin paljon jäljellä,
ettei sitä kovin tarkkaan voi suunnitella.
Harrastamista, näyttelyitä ja juoksemista, paljon uusia ihmisiä ja salukeja sekä
näyttelymatkoja myös ulkomaille, tätä
kaikkea toivon ja odotan tulevaisuudelta. Laumamme tulee varmasti vielä kasvamaan, mutta ei lähivuosina. Nyt on
meidän aika kasvaa ja kehittyä, nauttia
elämästä ja toisistamme juuri tällaisena
laumana kuin nyt olemme. Kuitenkin
vain yksi asia on täysin varmaa: en voisi
kuvitella enää päivääkään ilman salukeja!

Terveisesi salukiväelle?
Kiitos kaikille uusille, ihanille ystäville,
jotka olette ottaneet meidät lämpimästi
vastaan ja jakaneet ainutlaatuisia kokemuksianne, tietojanne ja taitojanne! On
ollut ilo ja kunnia tutustua teihin ja kauniisiin koiriinne. Olemme ihanan monimuotoinen joukko, ja tämä sama rikkaus
pätee myös rotuumme. Linjasta tai taustasta huolimatta, ne ovat kuitenkin kaikki salukeja ja meitä kaikkia yhdistää rakkaus niihin. Ei unohdeta sitä. Nähdään
taas pian harrastuksissa ja lenkkipoluilla!
Erityiskiitos vielä Stina ja Janette
Jalkaselle sekä Ruotsiin Ingunn Solberg Erikssonille ja Nicklas Erikssonille, jotka tekivät salukiunelmistani totta, uskalsivat luottaa aloittelevaan
harrastajaan ja uskoivat käsiini kaksi uskomattoman ihanaa poikaa! Kiitos, ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. •
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Kalifornian
aamunkoitossa
TEKSTI JA KUVAT tuija tuominen

Toteutin pitkäaikaisen haaveeni kesälomamatkasta salukisukulaisten kotikonnuille
melkein puolentoista kilometrin korkeuteen Kalifornian aavikoille. Lämpötilat olivat niin kohdillaan, että kun koti-Suomessa
silukit ja salukit kääntävät kylkeä pakkasen
paukkuessa, tuttu kyljenkääntö tapahtui
Tyynenmeren aikaan klo 8.30, kun auringonsäteet ajoivat pohjoisen tytön varjoon.
Reissua saattoi kutsua myös kokonaisvaltaiseksi salukiahaaelämysmatkaksi, kun
pääsin todistamaan omin korvin muun
muassa sitä, kuinka kovaa ja kuivaa maaperä on. Kun tiputti pienen kiven vyötärön korkeudelta, maa kumahti. Silti niin
12-vuotiailla veteraaniveljeksillä kuin myös
nuoremmilla open field -kenttien mestareilla oli sileät anturat. Varmasti vahvimmat koskaan näkemäni tassut! Santa Anan
tuulet kuivattivat silmäni niin, että silmätippoja kului enemmän kuin etiketti salli.
Ajattelin silloin hiekkapölyssä jäniksen perässä juoksevia salukeja. Ja sitäkin todistin,
kuinka jänikset ovat kaikkialla aivan samanlaisia uunoja, ja että samalla lailla ne odottavat ulko-ovella päivän ensimmäistä salukia. Kuvattavaa ja kerrottavaa olisi paljon,
mutta suurin oivallukseni taisi olla se, että
loppujen lopuksi arkielämä salukin kanssa
on maapallon toisellakin puolella aivan samanlaista kuin täällä hankien keskellä. •
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UUDET VALIOT

C.I.B
FI EE LT MVA

Aziz Mehri
s. 26.8.2012
Aziz FIlsufh x Aziz Xanom
om. Stina Jalkanen & Janette Jalkanen
CACIB
17.5.2014 Joensuu, Anette Edlander
13.6.2014 Kotka, Tino Pehar
23.5.2015 Moletai, Rui Oliveira
9.7.2016 Pärnu KV

C.I.B
FI EE LT MVA

Aziz Khalisah
s.19.10.2011
Khiva’s Rami Rasil x Aziz Didar
om. Stina Jalkanen & Janette Jalkanen
CACIB
16.11.2013 Jyväskylä, Manola Poggesi
24.1.2015 Turku, Björn Fritz
24.5.2015 Moletai, Irina Poletaeva
21.11.2015 Jyväskylä,
Claudio De Giuliano

5.12.2015 Helsinki, Matti Tuominen
16.4.2016 Vaasa, Laurent Heinesche
30.4.2016 Tampere, Kirsti Louhi
10.7.2016 Pärnu

MARI RIITINKI

C.I.B POHJ MVA
BALT MVA SEJV-12 EEV-15

Aziz Kohinoor
s.19.10.2011
Khiva’s Rami Rasil x Aziz Didar
om. Pirjo & Tanu Savolainen
CACIB
6.12.2014 Helsinki, Juan Naveda Carrero
24.1.2015 Kaunas
25.1.2015 Kaunas
23.5.2015 Helsinki, Jasna Matejcic
31.5.2015 Tallinna, Maija Lehtonen
1.8.2015 Iisalmi, Johan Juslin
19.3.2016 Riika, Rasma Ergle

SERT
1.10.2016 Harstad, Leni Finne
19.8.2017 Bornholm, Tapio Eerola

C.I.B
FI MVA EE MVA

El Hamrah Ghainah
Kuriirin Dolezal Deverre & El Hamrah Yanlah
s. 3.5.2010
om. Aila Kinnaslampi
CACIB
29.7.2012 Pori, Gabriela Veiga
21.7.2013 Ylivieska, Saija Juutilainen
3.5.2015 Tampere, Mario Knoll
5.9.2015 Oslo/Lilleström, Juan Carlos Vasconsellos
8.7.2017 Saija Juutilainen, Pärnu
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UUDET VALIOT

C.I.B
FI NO RU EE LV LT BALT MVA RO JMVA

Kirman Delfis
Aziz Varedat x Kirman Vidya
s. 26.8.2010
om. Heidi Söderling
CACIB
29.6.2014 Pietari, L Siil.
2.8.2015 Iisalmi, Johan Juslin
8.8.2015 Druskininkai, Juan Alberto Grillo.
9.1.2016 Kajaani, Juha Kares.

CISSE WUNSCH

C.I.B

Soheil Nour Caspian Al Bhazim
Amdjad Av Min Tera x Tazillah Farah Jaraa
s. 27.12.2014
om. Cisse Wunsch & Britta Airenne
CACIB
16.04.2016 Vaasa, Laurent Heinesche (VACA->CACIB)
09.07.2016 Kokkola, Thomas Hehir
10.09.2016 Minsk, Jasna Matejcic

RAIJA LUNDSTRÖM

C.I.B
FI MVA EE MVA LV MVA

Sunfire Harigat
Qirmizi Jericho x Dabka’s Joulin
s. 25.7.2012
om. Kirsi ja Hannu Kuuttila
CACIB
30.8.2015 Tervakoski, Uppström Annica
19.3.2016 Riika, Rasma Ergle
21.5.2016 Helsinki, Ann Ingram
22.5.2016 Hamina, Maija Lehtonen
11.2.2017 Tallinna, Barbara Müller

SANNE SMEDBERG

C.I.B
FI MVA NO MVA EE MVA LT MVA

Wallaby’s Zakiyya Zayna
Khaireddin Tiilai Ja’afari x Wallaby’s Yolanda As-Sira
s. 11.9.2011
om. Sanna-Maija Helevä
CACIB
8.8.2014 Helsinki, John Philip
9.11.2014 Tartto, Benjamin Sanchez
2.4.2016 Lahti, Rajic Branislav
5.8.2016 Druskininkai, Jussi Liimatainen
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UUDET VALIOT

FI MVA
HeJW-15

Aziz Onora
Dahaqin Baqir x Aziz Didar
s. 21.9.2014
om. Janette Jalkanen & Stina Jalkanen
SERT
13.9.2015 Muurame Darko Petreski
5.12.2015 Helsinki KV Matti Tuominen
21.5.2016 Helsinki KV Ann Ingram
13.5.2017 Varkaus Doris Getzinger

PASI SOININEN

FI MVA
NO EE MVA EUJV-16 BENELUXJV-16 HEJW-16 JV-16

Aziz Pacifico
s.23.6.2015
Baklava’s Rafi Rasil of Khiva x Aziz Haifa
om. Sanja Ekblad & Pasi Soininen
SERT
30.4.2016 Tampere KV Kirsti Louhi
5.5.2016 Kangasniemi Inga Siil
14.5.2016 Mikkeli Markku Kipinä
5.6.2016 Kajaani Outi Piisi-Putta
16.7.2016 Helsinki Zafra Sirik
24.9.2016 Eckerö KV Benny Blid
2.10.2016 Hämeenlinna Tapio Eerola

29.10.2016 Lahti, Jetta Tschokkinen
13.11.2016 Jyväskylä, Paavo Mattila
10.12.2016 Helsinki,
Marjatta Pylvänäinen-Suorsa
11.12.2016 Helsinki, Henrik Härling
14.1.2017 Kajaani, Tapio Eerola
8.4.2017 Vaasa, Säde Hohteri
20.5.2017 Helsinki, Paula Rekiranta
8.7.2017 Mikkeli, Kurt Nilsson

MARI RIITINKI

FI MVA
EE MVA

Aziz Palmira
s.23.6.2015
Baklava’s Rafi Rasil of Khiva x Aziz Haifa
om. Mari Riitinki & Sanja Ekblad
SERT

HEIDI SÖDERLING

16.4.2016 Vaasa, Laurent Heinesche
30.4.2016 Tampere, Kirsti Louhi
30.7.2016 Pori, Jean-Francois Vanaken
5.8.2016 Kuopio, Saija Juutilainen
21.8.2016 Ruovesi, Jetta Tschokkinen
29.10.2016 Lahti, Jetta Tschokkinen

12.11.2016 Jyväskylä, Pietro Bottagisio
13.11.2016 Jyväskylä, Paavo Mattila
19.5.2017 Hamina, Sofie Krigholm
20.5.2017 Helsinki, Paula Rekiranta
17.6.2017 Pöytyä, Matti Luoso
24.6.2017 Rovaniemi, Zsuzanna Balogh

FI MVA
EEJV-16

Aziz Parizad
s.23.6.2015
Baklava’s Rafi Rasil of Khiva x Aziz Haifa
om. Heidi Söderling
SERT
16.4.2016 Vaasa, Laurent Heinesche
18.6.2016 Rovaniemi, Tarmo Viirtelä
9.7.2016 Oulu, Maria Dekaristou
1.7.2017 Tuusniemi, Hans Bierwolf
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UUDET VALIOT

PASI SOININEN

FI MVA

Aziz Partam al Aramika
s.23.6.2015
Baklava’s Rafi Rasil of Khiva x Aziz Haifa
om. Monica Bäck
SERT
16.7.2016 Orivesi, Hannele Jokisilta
22.10.2016 Seinäjoki, Matti Tuominen
29.7.2017 Pori, Unto Timonen

JARMO SINKKONEN

FI MVA

Aziz Pashedu
s.23.6.2015
Baklava’s Rafi Rasil of Khiva x Aziz Haifa
om. Päivi Piili-Sinkkonen
SERT
29.5.2016 Joensuu, Manuel Loureiro Borges
4.6.2016 Jämsä, Markku Mähönen
12.11.2016 Jyväskylä, Pietro Bottagisio
22.7.2017 Saarijärvi, Attila Czegledi

SATU ERONEN

FI MVA
EE MVA EEV-17

Aziz Peyton
s.23.6.2015
Baklava’s Rafi Rasil of Khiva x Aziz Haifa
om. Satu Eronen
SERT
1.7.2017 Riihimäki, Olga Sinko Kupriyanova
3.9.2016 Riihimäki, Laszlo Erdös
23.7.2016 Helsinki, Henry Stanley

FI MVA

Desierto Belleza Hyperborea Hymnia
Elamir Classic Souvenir x Desierto Belleza Euforia
s. 23.11.2013
om. Krista Nukari ja Tuomas Keränen
SERT
17.9.2016 Liminka, Tino Pehar
15.7.2017 Oulu, Catarina O. De Castro
16.7.2017 Oulu, Jadranka Mijatovic
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MIKKO MARTTINEN

UUDET VALIOT

FI MVA
EE JMVA

Dix Dax Magic Sapphire
Bel Etual Siral Black Magic x Salgrey’s Alina
s. 1.9.2014
om. Sari Ritari
SERT
2.4.2016 Lahti, Rajic Branislav
20.8.2016 Kouvola, Maija Mäkinen
15.4.2017 Imatra, Charlotte Höier

KIMMO MARJAMÄKMI

FI KVA-r
FI MVA, EE MVA, LV MVA, FI KVA-m, DVR-2016, SMR-2016, SSaK
Juoksijatulokas 2016, SSaK Aktiivijuoksija 2016, JK-2017

Dyynien Kesra Khason
El Hamrah Chason-Shir x Dyynien Idiz Islarose
s. 15.4.2013
om. Tarja Pääkkönen & Kimmo Marjamäki
SERTK
16.7.2016 Oulu
13.8.2016 Hyvinkää
20.8.2016 Hyvinkää
17.9.2016 Helsinki
8.10.2016 Helsinki

3.6.2017 Helsinki
1.7.2017 Helsinki
8.7.2017 Helsinki

FI MVA
EE MVA

Eirecogteil’s Smirnoff Ice
Ba’Shaahin al Noushafarin x Vapours Kianah
s. 21.1.2013
om. Jaana Reiman & Irene Outinen
SERT
22.2.2014 Jyväskylä, Roland Spörr
Koira oli jo toisen maan valio, joten se valioitui yhdellä sertillä.

ELISA KOHTAMÄKI

FI MVA

El Hamrah Ikram
Dyynien Idiz Imran x El Hamrah Chamed
s. 9.4.2011
om. Eeva-Kaisa, Kari ja Minea Collan
SERT
2.8.2014 Hassi Hassenmacher - Feyel
12.7.2015 Tina Permo
27.2.2016 Annukka Paloheimo
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UUDET VALIOT

ELISA KOHTAMÄKI

FI KVA-m

El Hamrah Majeeda
Vogue Zero Messenger To The Future x El Hamrah Iris
s. 14.10.2014
om. Elisa Kohtamäki
SERTK
10.9.2016 Orivesi
24.9.2016 Helsinki
30.4.2017 Virolahti
15.7.2017 Hämeenkyrö
26.8.2017 Hämeenkyrö

ELISA KOHTAMÄKI

FI KVA-m

El Hamrah Marmar
Vogue Zero Messenger To The Future x El Hamrah Iris
s. 14.10.2014
om. Minea Collan & Kari Collan
SERTK
10.9.2016 Orivesi
24.9.2016 Helsinki
30.4.2017 Virolahti
27.5.2017 Inkoo
15.7.2017 Hämeenkyrö

HEIDI LAPPALAINEN

FI KVA-m

Non Serviam Cthulhu Mythos
Non Serviam Anung Un Rama x Qashani Tabia al-Badia
s. 25.4.2011
om. Heidi & Jari Sailola
SERTK
9.3.2014 Padasjoki
27.9.2014 Helsinki
30.7.2016 Hyvinkää
24.9.2016 Helsinki
30.9.2017 Helsinki

ARTO OJANPERÄ

FI KVA-m

Nox Infinita Athene Noctua
Sharraque Asvinn x Yuzak Suspiria
s. 20.1.2015
Om. Hanna ja Arto Ojanperä
SERTK
3.9.2016 Laihia
10.9.2016 Orivesi
16.10.2016 Hailuoto
6.5.2017 Keuruu
6.8.2017 Kankaanpää
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MERVI ANNELI SALO

UUDET VALIOT

FI MVA
EE MVA EE JCH LT JCH

Wallaby’s Aayizah As-Sira
Khalils Abu Shamah x Wallaby’s Zakiyya Zayna
s. 1.6.2015
om. Marja Blomqvist & Sanna-Maija Helevä
SERT
9.7.2017 Raasepori, Maija Lehtonen
Koira oli jo toisen maan valio, joten se valioitui yhdellä sertillä.

FI MVA
SE MVA

Wallaby’s Anais-Anais
Khalils Abu Shamah x Wallaby’s Zakiyya Zayna
s. 1.6.2015
om. Eeva Olkinuora

SANNE SMEDBERG

SERT
19.3.2016 Luleå, Eli-Marie Klepp
6.8.2016 Kuopio, Primoz Peer
7.8.2016 Kuopio, Paula Rekiranta
13.8.2016 Oulu, Leni Finne
18.6.2017 Vännäs, Maria Gabriela Veiga
16.7.2017 Råneå, Ludovica Salamon

FI MVA
EE MVA

Wallaby’s Azbah Al-Azalia
Khalils Abu Shamah x Wallaby’s Zakiyya Zayna
s. 1.6.2015
om. Sanna-Maija Helevä & Marja Blomqvist
SERT
1.7.2017 Tuusula, Dianna Spavin
Koira oli jo toisen maan valio, joten se valioitui yhdellä sertillä.

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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tuontiesittely

Kappale kauneinta Irania
teksti hanna ojanperä, kuvat pirjo puttonen

Melik Boorchin
Oghab Nox Infinita
Uros, s. 22.5.2016
Kasv. MaryBeth Rogers, USA
Om. Hanna ja Arto Ojanperä

Tuntematon
Ghobad

Tuntematon

Qushabee of Boorchin

Tuntematon
Tuntematon

Kun tupa on järjellä ajatellen täysi ja eteen
astelee jotain niin vastustamatonta, kuin
mahdollisuus hakea Suomeen kauneimpien
näkemiemme iranilaisten salukien jälkeläinen, alkaa vääjäämättä suuri järjen ja tunteen taisto. Tämä on kertomus Oghabista.
Koirasta, joka toi kotiimme palan kauneinta
Irania, elämäämme uusia läheisiä ystävä ja
roppakaupalla iloa.
Keväällä 2016 lähestyin MaryBeth Rogersia
(Melik) sillä kuuluisalla, viattomalla viestillä, jonka useimmat meistä tietävät. Tästä
alkoi kirjeenvaihto, joka johti lentolippujen varaamiseen ja tämän vähän toisenlaisen häämatkamme suunnitteluun.
Ummikot ulkomailla-hengessä pakkasimme laukkumme, jaoimme koiralauman
pitkin Suomea, veimme poikamme mummin ja papan hoiviin ja lähdimme lentämään kohti Washingtonia. Lentokentällä
meitä odotti mitä sydämellisin ja iloisin
ihminen, joka avasi kotinsa ovet meille
Kiitospäivänä ja pääsimme suoraan osaksi varsin amerikkalaisia tapoja ja perinteitä. Vaalea, kuvankaunis Oghab tervehti meitä iloisesti häntä heiluen ja kiipesi
Arton syliin välittömästi tämän nähtyään.
Sen jälkeen ei Oghab taakseen katsonut, se
oli selvästi tavannut perheensä ja keskittyi
koko kyläilymme ajan valtaamaan syliämme sohvalla ja huolehtimaan siitä etteivät

sisaruksensa saisi meiltä liiallista huomiota. MaryBeth, joka oli valinnut alunperin Oghabin jäämään kotiin, oli ilahtunut siitä, miten Oghab suhtautui meihin.
Vaikka Oghab oli MaryBethin suosikki,
osoitti hän Oghabin meille kertoen, ettei
voisi lähettää mukaamme mitään muuta
kuin parhaan koiran, jonka hän voi tarjota. Olimme enemmän kuin kiitollisia, sillä
jos olisimme valinneet pennun itsenäisesti,
olisi se ollut Oghab.
Vierailumme aikana saimme tavata valtavan määrän koiria ja monia paikallisia
saluki-ihmisiä. Erityisen ilahduttavaa oli
tavata Oghabin vanhemmat, jotka molemmat olivat erittäin hurmaavia, luottavaisia, itsevarmoja ja ulospäinsuuntautuneita salukeja. Oghab itse, kuin myös kaikki
sisaruksensa, osoittivat jo nuorina poikkeuksellista itsevarmuutta ja henkistä tasapainoa, jota arvostamme salukissa korkealle. Käsitys Oghabista ei ole muuttunut
yhteiselomme varrella. Päinvastoin, se vahvistuu joka kerta, kun näemme miten nopeasti se omaksuu uusia asioita ja kohtaa
ne epäröimättä. Oghabilla on lisäksi huomattavan korkea vietti ja se näyttää toimivan ikäisekseen väkevällä itsevarmuudella
ryhmässä. Valtavan nopeassa ajassa se sujahti osaksi laumaamme, kuin olisi siihen
aina kuulunut.

Tätä kirjoittaessani Oghabin rotuunottoprosessi, tai oikeammin ”siirto FCI:n ulkopuolisesta rekisteristä” on tullut päätökseen ja odotamme vain rekisteriin
tallennusta. Prosessi eteni erittäin sujuvasti ja saimme kaikkiin kysymyksiimme nopeasti vastauksia niin Salukikerholta, kuin
Suomen Kennelliitoltakin.
Olemme iloisia voidessamme kantaa oman
kortemme kekoon salukin monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
Kesällä kentillä tavataan siis!
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photo: Viki Kulmala

One moved from this time to memories...
CIB FI RU BY UA CH BY UA GrandCH FI LCHH EEJW-06 SMM-09
Kirman Wariman 14.3.2005–5.9.2017

One began to make memories...

LT JCH Wallaby’s Azraf Ayman started his LC career with 2 x CAC
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Loved and owned by Heli Perkkiö, bred by Hilkka Nousiainen (Kirman) & Saija Juutilainen (Wallaby’s)

TIIA PESONEN

20 VUOTTA
SALUKITAIVALTA TAKANA
10 VUOTTA ENSIMMÄISESTÄ
PENTUEESTA
SUURET KIITOKSET
KASVATTIEMME
OMISTAJILLE!

RAUHAISAA JOULUN AIKAA JA
MENESTYSTÄ VUODELLE 2018!

TOIVOTTAA JAANA JA IRENE
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Armel

AL-YASAMIN SAPSAN

Outa

NON SERVIAM EGO TE ABSOLVO

Aston

AAVATUULEN VAN VELVEL

Ricky

KURKIAURAN HUOKAILEVA VELHO

Avilla

HEART & SOUL JP PHALAENOPSIS

Runeberg

AAVATUULEN VERUS VARIUS

Rauha
onn
Viena

DIX DAX NADIRA AL NAMEELA

60 Saluki

Zacharias

WALLABY’S ZACHARIAS EL ZARIF

Martin

AAVATUULEN THENOMENOM

Safi

GOLDEN DESERT’S BARAKAH

Maya

QASHANI QUDWAT SURIYA

Valo

QASHANI SHAHIN AL-HASA

Miura

SHASMEEN

Veini

QASHANI QANNAAS AL-ARABI

allista joulun aikaa ja
nellista vuotta 2018!
TOIVOTTAVAT LAHDEN SEUDUN SALUKISTIT
Marianne Ahvenainen, Sari Niemi, Sari & Timo Pekkarinen,
Tiia Rautiainen, Marika Talka, Seija Tuominen ja Tuija Tuominen
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Kuva: Tuija tuominen

Ensimmäinen Yuzak pentue
täytti 8 vuotta!

Vauhdikkaimman jäljen radoille jätti Sonbol;
kaikkien aikojen nopein (32,16 s / 480 m)
salukinarttu Suomessa.
Kuva: ilkka niemelä

Rauhallista joulua
ja onnea vuodelle 2018!
Toivottavat:
Yuzak & Nox Infinita
salukit

Kuva: Jonna Harju
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Saluki 63

Halla

Shaheen

r
e
m
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i
a
J
Sa lukis

Kadir

Bella

Abi

wish Happy Christmas
and Exciting Year 2018
to all of you!

NIC K CAR TER

Fuga

