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Kasvattajajäsenet | Breeders 2018
Aavatuulen

Dyynien

Mu’azzaz

Soheil Nour

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

Susanna Valli & Ilkka Niemelä
Niinikoski
susanna@dyynien.fi

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

Marika Aaltonen, Kyrö
040 538 3003

Abu Hakim

Eirecogteil’s

Non Serviam

saluki.soheilnour@gmail.com
www.soheilnour.com

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

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/

Tazillah

El Hamrah

Nox Infinita

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

Al Bhazim
Cisse Wunsch, Vaasa
040 743 7151
cisse.wunsch@gmail.com
albhazim.blogspot.fi

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

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

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

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

Gharafa Elb
Minna Karjaluoto, Hietamäki
040 778 4049

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

Nucada’h

Marika Lamminen, Turku
045 111 5408

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

gharafaelb@gmail.com
www.facebook.com/gharafaelb

Qashani

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

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

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

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

Kirman
Hilkka Nousiainen, Laukkoski
040 719 1547
hilkka.a.nousiainen@gmail.com
www.kirman.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

Satu Kuukka, Ummeljoki
040 549 3453

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

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

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

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

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

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

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

Jäsenille maksutta

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

Skannattavat materiaalit

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

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

Sisältö
3

Puheenjohtajan terveiset

4

Salukikerhon yhteystiedot

5

Salukikerhon hallitus esittäytyy

8

Salukikummit

9

Uudet salukikummit esittäytyvät

10 Haluatko näkyvän pestin Salukikerhossa?
10 Salukien juoksupäivät Hyvinkäällä 2018
12 Salukiviikonloppu
14 Kiertopalkinnot 2017
21 Koiramessut 2017 – tuloksia
25 Kutsu: Ruotsin salukikerho 50 vuotta

1/2:
148 mm x 205 mm + leikkausvarat 3 mm
35 €/70 €

26 Skoklosterin näyttelymatkamuisteluita 80-luvulta

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

39 Kasvattajahaastattelu: Rudan

Ilmoitusvalmistus

58 Esitelmä liikkeistä – rotukonferenssi 2009

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

30 Turku KV
31 Jalostusvalinnoista – Ihanteellinen jalostussaluki
47 Salukin värit ja niiden genetiikka
52 Kasvattajapalkitut, kysymyksiä kasvattajille
62 Meidän remmi: Piamaria Tiihonen
64 Uudet valiot

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

Osoitteenmuutokset
jasensihteeri@saluki.fi

Deadlinet

Kevät: 1.3.2018
Kesä: 1.6.2018
Joulu 15.9.2018
(painovalmiit ilmoitukset 1.10.2018 mennessä)

Kansikuva:
Suvi Halonen
Täytekuvat:
s. 3: Aavatuulen Verus Varius. Kuva: Tuija Tuominen
s. 11. Aavatuulen Viva Valeria. Kuva: Tuija Tuominen

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

TOIMIKUNNAT

HALLITUS

Puheenjohtaja

Marja Blomqvist

puheenjohtaja@saluki.fi

Varapuheenjohtaja

Tuula Eloranta, Mäntsälä
p. 040 065 1856
tulpero64@gmail.com

Jäsenet

Heidi Lappalainen, Artjärvi
Teija Laukka, Kärjenniemi
Kalle Salovaara, Tuusula
Tuija Tuominen, Hollola
Harri Niemi, Lappi

Jalostustoimikunta

Sihteeri

jalostustoimikunta@saluki.fi

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

Juoksutoimikunta

juoksutoimikunta@saluki.fi

Lehtitoimikunta

salukilehti@gmail.com

Rahastonhoitaja

Näyttelytoimikunta

Heli Laitinen
Lähdetie 4 C 12
80710 Lehmo
rahastonhoitaja@saluki.fi

maririitinki@gmail.com

www.saluki.fi

web@saluki.fi
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salukitarvikkeet@saluki.fi

PISTELASKENTA

Jäsensihteeri

Näyttelykiertopalkinnot

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

Sanja Ekblad
sanja.ekblad@gmail.com

Juoksukiertopalkinnot

Harri Niemi
juoksutoimikunta@saluki.fi

TOIMITUS & ILMOITUKSET

Toimituksellinen materiaali ja tiedustelut
salukilehti@gmail.com

Julkaisija

Painos

Päätoimittajat

Paino

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

Toimitus ja taitto

Katri Eerikäinen, Heidi Lappalainen,
Tiia Rautiainen ja Tuija Tuominen

420 kpl
Päijät-Paino, Lahti

Pankkiyhteys

FI41 4600 0010 8792 09

Pankkiviite (ilmoitukset)
4747

Ilmoitukset

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

lmoitushinnat
kts. sivu 1

M A R J A B LO M QV I S T

Mukavaa alkanutta
harrastusvuotta
kaikille!

Talvi antoi tänä vuonna odotuttaa itseään ainakin täällä etelässä, mutta nyt olemme saaneet oikean talven lumen kera.
Kevätauringosta on ihana nauttia omien koirien kanssa lenkkeillessä ja useamman vuoden tauon jälkeen jopa jäät kantavat. Kevätauringon paistaessa on hyvä hetki suunnitella tulevaa harrastusvuotta. Kerhon toiminta tosin on pyörähtänyt käyntiin heti vuoden vaihduttua. Näkyvin aikaansaannos lienee kerhon internetsivut, jotka saatiin vihdoin julkaistua helmikuussa. Kevätkokoukseen 24.3. taas on laadittu viime vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toki laskettu näyttelykilpailuiden pisteet. Jäsensihteeri on ahkeroinut jäsenmaksujen kanssa, toimikunnat ovat alkaneet työstää vuoden tapahtumia ja kaikenlaista muuta toimintaa on tekeillä/
suunnitteilla.
Yksi iso projekti on valiokirja VI, joka kattaa vuosina
2013–2017 valioituneet salukit ja johon vastikään kirjoitin alkusanat. Alkusanoihin on perinteisesti koottu erilaista
tilastotietoa salukien näyttely- ja juoksukilpailuaktiivisuudesta. Juoksukilpailujen osalta tilastot noudattivat pitkälti
entistä linjaa maastojuoksun ollessa selkeästi suosituin kilpailumuoto. Uutena kilpailumuotona oli valiokirjan viisivuotiskautena tullut ajuekilpailu. Maastopuolen käyttövalion arvoja oli saavutettu aikaisempaa enemmän johtuen kilpailusääntöjen muutoksesta, jolla käyttöpuolen sertifikaatin
saavuttaminen perustuu nyt myös maastopuolella ratajuoksun tapaan hyvään suoritukseen eikä enää osallistujien määrään. Salukit ovat hyviä maastojuoksijoita ja tämän pitääkin
näkyä käyttövalioiden määrässä. Sen sijaan näyttelytilastoja
jäin pohtimaan tarkemmin.
Koiranäyttelyiden osallistujamäärät ovat käsittääkseni
laskeneet kaikissa roduissa viime vuosina. Sama on näkyvissä myös salukien osalta. Näyttelytuloksia kirjattiin vuosina
2013–2017 yhteensä 7 713 kappaletta, mikä on 500 kpl vähemmän kuin edellisenä viisivuotiskautena. Salukeja rekisteröitiin suunnilleen saama määrä kuin aikaisemmin (nyt
460 salukia, vuosina 2008–2012 puolestaan 450 salukia)
eli se ei selitä laskua. Suurin pudotus oli ryhmänäyttelyiden
osallistujamäärissä, joissa keskimääräiset osallistujamäärät putosivat 38 % verrattuna edelliseen viisivuotiskauteen.
Kansainvälisten ja kaikkien rotujen näyttelyiden keskimääräiset osallistujamäärät putosivat 16 %. Sen sijaan salukien
oma erikoisnäyttely onnistui kasvattamaan keskimääräistä
osallistujamääräänsä 8 %:lla. Muiden vinttikoirien erikoisnäyttelyiden keskimääräiset osallistujamäärät kasvoivat 3 %
(jos jättää huomioimatta vuoden 2008 Salukien maailmankongressin yhteydessä järjestetyn SVKL:n erikoisnäyttelyn
valtavan osallistujamäärän). Kiinnostus omaa erikoisnäyttelyämme kohtaan on siis kasvanut hienosti, vaikka muutoin
kotimaiset koiranäyttelyt eivät näytä kiinnostavan ihan entiseen malliin. On erikoisnäyttelymme onni, että näin on,
sillä vain riittävillä osallistujamäärillä voidaan turvata se, että meidän on mahdollistua kutsua kasvattajatuomareita ympäri maailman.
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P U H E E N J O H TA J A N T E RV E I S E T

P U H E E N J O H TA J A N T E RV E I S E T

Huolimatta laskeneista kotimaan näyttelykäynneistä,
en usko näyttelyharrastuksen vetovoiman laskeneen, koska
esimerkiksi Suomen muotovalion titteleitä saavutettiin nyt
137 kpl, kun vuosina 2008–2012 niitä saatiin 113 kappaletta. Vielä suurempi kasvu oli kuitenkin ulkomaisten valioarvojen määrässä: nyt niitä oli saavutettu 375 kappaletta,
kun edelliskautena niitä oli 235 kpl. Koiranäyttelymatkoille
lähdetään yhä useammin ulkomaille, mikä ei tietenkään ole
paha asia, mutta jäin pohtimaan, miksi Suomen näyttelyt
eivät kiinnosta. Osallistumismaksut eivät ulkomailla useinkaan ole paljoa Suomen maksuja edullisemmat ja lisäksi tulevat myös suuremmat matkakustannukset. Miksi Suomen
näyttelyt eivät kiinnosta?
Yhtenä huomiona tein myös sen, että yllättävän moni
saluki valioituu Suomessa vain yhdellä tai kahdella sertillä
saavutettuaan toisen maan muotovalion arvon. Uutta valiokirjaa tehtäessä hallitus joutui pohtimaan, otetaanko valiokirjaan myös sellaiset Suomessa asuvat muotovalion arvon
saavuttaneet salukit, joilta puuttuu (vielä) Suomen muotovalion arvo. Hallitus päätyi siihen, että valiokirjaan pääsyn
edellytys on Suomen muotovalion arvo. Kirjan ulkopuolelle jäi pitkälti toistakymmentä salukia. Olen miettinyt, onko
salukien valioituminen Suomessa liian vaikeaa? Oliko entinen systeemi, jossa koira sai alle 2-vuotiaana ottaa vastaan
vain rajoitetun määrän sertejä parempi vai voisiko vara-sertijärjestelmää kehittää jotenkin (esimerkiksi siten, että jos alle 2-vuotiaalla sertin saaneella koiralla olisi ennestään jo 3
sertiä, vara-serti vahvistettaisiin, joko aina tai tietyn sertistä
kilpailevien koirien määrän täyttyessä, varsinaisena sertinä)?
Matkailu toki avartaa ja on mukavaakin, mutta ehkä näitä asioita olisi syytä pohtia ja Salukikerhon rotujärjestönä
tuoda esille laajemminkin. Yksi mielenkiintoinen asia tulee olemaan uusien NORD-näyttelyiden suosio. Kennelliiton puheenjohtaja kirjoitti Koiramme-lehdessä avoimesti näyttelymuodon olevan Pohjoismaiden näpäytys FCI:lle.
NORD-näyttelyt korvaavat osin Pohjoismaissa järjestetyt
kansainväliset näyttelyt. Ymmärrän hyvin, miksi Pohjoismaat ovat tähän lähteneet, mutta pelkään pahoin, että uusituista näyttelyistä ja uudistetusta Pohjoismaiden muotovalionarvosta on paljon enemmän hyötyä muiden Pohjoismaiden näyttelyharrastajille. Vuosina 2013–2017 suomalaiset
salukit saavuttivat 54 kappaletta kansainvälisen muotovalion titteliä (C.I.B). Samana ajanjaksona Pohjoismaisen muotovalion arvon saavutti vain 7 salukia. Ruotsin muotovalion
arvon sai 22 salukia, Norjan 13 salukia ja Tanskan 3. Sen
sijaan Baltia näkyy vetävän meitä saluki-ihmisiä puoleensa.
BALT MVA -tittelin saavutti 20 salukia, Viron muotovalion arvon 90, Latvian 48 ja Liettuan 38 (luvut ilman juniorija veteraanititteleitä). Johtaako Suomessa järjestettyjen kansainvälisten näyttelyiden määrän lasku entistä suurempaan
laskuun salukien näyttelymäärissä – jää nähtäväksi. Toivotaan, että näin ei käy, vaan että kävijämäärät saadaan pidettyä entisellään, jollei jopa kasvamaan, esimerkiksi tuomari-

valintojen avulla.
Vuoden alussa salukiväen tietoon tuli ikävä tapaus, jossa
viranomaiset olivat joutuneet ottamaan huostaan salukeja.
Koirat saatiin turvaan ja ne ovat sittemmin päässeet toipumaan hyvässä hoidossa. Tapahtunut herätti suurta huomiota
sosiaalisessa mediassa ja huomion positiivinen puoli oli saluki-ihmisten halu auttaa. Apua annettiin jopa Suomen rajojen ulkopuolelta. Ikävänä puolena tässäkin tapauksessa oli
tapahtuneen saama mittakaava. Tällaisten tilanteiden takana on aina jokin tragedia, tapahtuma tai tapahtumia, jotka ovat olleet ylivoimaisia. Tällainen tilanne voisi tulla vastaan ihan kenelle tahansa meistä. Sellaiseen tilanteeseen joutuneelle toivoisi voimaa ja rohkeutta hakea ja pyytää apua
ajoissa, koska se on meidän jokaisen velvollisuus, jotka olemme eläimen itsellemme ottaneet.
Pitäisikö olla jokin kanava, josta apua voisi hakea, on
moni kysynyt tämän tapahtuneen jälkeen. Olisiko sellaiselle tarvetta ja miten sellaisen voisi parhaiten toteuttaa? Hallitukselle on toisaalta esitetty kysymys, mitä se tekee tässä tilanteessa. Salukikerhon sääntöjä muutettiin muutama vuosi sitten lisäämällä sinne mahdollisuus erottaa määräajaksi
henkilö, jolle on määrätty rangaistus eläinsuojelurikoksesta
tai joka on määrätty eläintenpitokieltoon. Eli jäsen voidaan
erottaa määräajaksi vasta, kun tuomioistuin on määrännyt
rangaistuksen eläinsuojelurikoksesta tai määrännyt hänet
eläintenpitokieltoon. Asiaa käsitellessään tuomioistuin ottaa
huomioon myös taustatekijät eli ne olosuhteet, jotka johtivat
tekoihin. Mikäli kerhomme jäsen tällaisen tuomion eläinsuojelurikoksesta tulee saamaan ja saatu tuomio tulee aikanaan hallituksen tietoon, hallitus tulee toimimaan sääntöjemme mukaisesti. Salukien rotujärjestönä Suomen Salukikerho korostaa salukien hyvää hoitoa, joka käsittää vähintään hyvän ravinnon ja mahdollisuuden lajinomaiseen liikuntaan. Sen meistä jokainen on velvollinen koirilleen antamaan. Koiriin kohdistuneet eläinsuojelurikokset rikkovat
myös Suomen Kennelliiton sääntöjä ja salukien rotujärjestönä salukikerhon tulee ilmoittaa rodun parissa ilmitulleet
eläinsuojelurikosepäilyt kattojärjestöllemme. •
Harrastusterveisin,
Marja

Salukikerhon hallitus esittäytyy
M A R J A B LO M QV I S T
Asun Espoossa perheeni kanssa, johon kuuluu mieheni ja lasteni lisäksi salukimme (Wallaby’s Zahia Zaynab, Wallaby’s Aayizah As-Sira ja Khaireddin Yaminah) ja yksi basenji. Salukikerhon jäsen olen ollut vuodesta 1999,
jolloin ensimmäinen salukimme (Wallaby’s Sahr as-Sira) syntyi. Koulutukseltani olen lakimies. Toimin vuosituhannen vaihteen jälkeen erinäisissä tehtävissä
Salukikerhossa mm. puheenjohtajana sekä 2008 salukien maailmankongressin
puheenjohtajana. Palasin kerhon toimintaan ensin näyttelytoimikuntaan ja sittemmin vuoden 2017 alusta puheenjohtajaksi. Salukikerhon lisäksi olen toiminut aktiivisesti myös muissa koirayhdistyksissä/-järjestöissä. Salukikerhossa on
parasta on mielestäni jäsenistömme – tuo joukko erilaisia ihmisiä, joille elämä
yhdessä tämän persoonallisen ja kauniin vinttikoiran kanssa on elämäntapa. •

T U U L A E LO R A N TA

ANNE LIPPONEN
Olen ollut salukien omistama vuodesta 2003 saakka. Nykyään saan palvella neljää salukia, sillä meillä asuu Tazillah
Halah Abbaas, 9 v., Khalils Abu Shamah, 6 v., Shamali
Jalalat Shamah, 3 v. ja Shamali Koublah Al Rih Bint Ismah, 1 v. Olen nykyään toinen Saluki-lehden päätoimittajista ja olen toiminut myös Salukikerhon sihteerinä helmikuusta 2017 lähtien. Sihteeriin voit olla yhteydessä oikeastaan kaikissa kerhoon liittyvissä asioissa: jos en itse osaa vastata, selvitän tai ohjaan oikeaan suuntaan! Sihteerin sähköpostiosoite
on sihteeri@saluki.fi, mutta minulle voi viestiä myös Facebookissa tai nykäistä hihasta! •

Tarvikemyynnin tädistä hallitukseen – niin siinä kävi kaksi vuotta sitten,
kun tulin valituksi hallitukseen ensimmäiselle kaudelle. Uudelle kaudelle
siirryin syksyllä – kiitos teidän luottamuksen. Rotuyhdistyksessä mukana
oleminen on antoisaa joskin haastavaa. Rikkautta on saada tavata paljon
uusia ihmisiä kerhon talkoissa ja tapahtumissa, vaihtaa kuulumisia – jakaa
iloja ja suruja. Olen myöskin saanut oppia rodusta, sen taustoista, harrastamisesta ja niistä mahdollisuuksista mitä meillä kaikilla on yhteisen hyvän tekemisessä pitääksemme Salukikerho toimivana.
Salukistina aloitimme Lifen kanssa reilu kahdeksan vuotta sitten, kun
meillä oli onnea saada toivomamme ”musta narttu” Fia kotiimme opettamaan meille salukin ajatusmaailmaa ja logiikka. Sittemmin laumamme on kasvanut jo neljällä vahvistuksella, joista Napin kanssa kesti yhteiselo vain tähdenlennon verran.
Valitettavasti olemme hiukan hitaita oppimaan ja kun omasta mielestämme jonkun asian oivallamme niin eikös se jo toisin meille ”tyttöjen” kautta osoiteta. En väsy ikinä katsomaan näitä upeita olentoja, jotka jaksavat yllättää päivä toisensa jälkeen ihan vain olemalla oma itsensä. Elämme siis normaalia salukielämää! •

H A L L I T U S E S I T TÄY T Y Y

HELI L AITINEN
R A H A S TO N H O I TA J A
Tulin viime syksynä tilapäisen mielenhäiriön vallassa suostuneeksi rahastonhoitajan pestiin. Kuka muu kuin mielenhäiriöinen suostuisi tekemään vapaa-ajalla samaa
mitä työkseen. Vaan toisaalta ehkä sen juuri niin on mentäväkin, että hommasta selviää mahdollisimman vähäenergisesti. Kun
asiat ovat kutakuinkin tuttuja, ne hoituvat
pienemmällä panostuksella kuin jos pitäisi opetella kirjanpidon perusteita nollasta.
Sen verran syrjässä asun täällä Joensuun
seudulla ja harrastaminen on aina ollut
pienimuotoista, että moni ei varmaan naamaa tunnista. Salukitaustaa minulla on
kuitenkin takana pitkästi, vuodesta 1992.
Salukeja on ollut kotona yhdestä kolmeen
kerrallaan tällä reilun 20 vuoden ajanjaksolla, kaiken kaikkiaan niitä on kuitenkin
ollut vain neljä. Ensimmäinen niistä, suuri
ja mahtava kuningas Luke (Wallaby’s Januub-Al-Naziir) oli kivesvikainen ja sen
takia virallisen harrastamisen sijaan sen
tehtävä oli perehdyttää minut perinpohjin salukien sielunmaisemaan. Sitä ei ehkä ollut ihan kirjoista lukemalla tai kuvia
ihailemalla ymmärtänyt mitä käytännössä
tarkoittaa näöllään metsästävä vinttikoira.
Tunnustan, että siihen aikaan ja myöhemminkin olen saattanut joskus manata, että

kunpa vain olisin ottanut jonkun tappijalkaisen hankeen mahastaan juuttuvan vietittömän turren.
Seuraavat salukini olivat narttuja. Gildan
(Wallaby’s Nadir Nazm) kanssa tuli opeteltua näyttelykuvioita. Ikimuistoinen superyllätys oli kun viimeinen serti tuli meille maalaisille messarista VSP:n kera joskus
silloin vuonna kuokka ja kirves (1997, piti
tarkistaa). Epäonnisten tähtien alla syntyneen Fian (El Hamrah Yafia) kohtalo oli
kaikkien vinttikoiraihmisten pahin painajainen – juosta jänistä jahdatessaan auton
eteen. Viimeisimpänä Dot (Bedu Solange
El Hamrah) on edelleen kipeä haava sydämessäni. Sydän onkin avainsana, sillä endokardioosi vei keväällä 2015 tämän upeimmasta upeimman sileän 9-vuotiaana.
Fian traumaattisen menetyksen murheeseen päädyin ottamaan lohdutukseksi
whippetin ja sittemmin tuli vielä toinenkin. Näiden kahden pikkukoiran kanssa
tässä toistaiseksi mennään. Whippetit on
todella mukavia koiria ja valloittaneet pysyvän paikan nekin. Silti vaikka salukielämässä on ollut tässä kolmen vuoden tauko,
ajatus seuraavasta salukista on ollut mielenpohjalla kaiken aikaa. Sitä juuri oikeaa,
vastustamatonta pentua ei ole vielä sattunut eteen, mutta katsellaan.

Yhdistyksen pyörittämiseen vaaditaan
aktiivisia ihmisiä ja onneksi niitä huipputyyppejä Salukikerhostakin löytyy. Miettikää miten köyhää elämä olisi ilman sitä
kaikkea mitä yhdistys tuottaa! Mielenhäiriöinen tahi en, taidan olla ihan pienesti iloinen siitä, että ryhdyin tähän hommaan ja
voin minäkin tehdä jotain kerhon hyväksi. •

T E I J A L AU K K A
Hei! Olen Laukan Teija Pirkanmaalta. Ensimmäinen oma
saluki tassutteli elämääni vuonna 1995 kolmivuotiaana kodinvaihtajana. Narttupennusta oli ollut varaus, mutta aikuinen uros lopulta tuli. Jallun (Khaireddin Qaduum) kanssa opeteltiin harrastamista niin radalla, maastoissa kuin
näyttelyissä.
Salukikerhossa olen tehnyt jo aika montaa hommaa. Tällä hetkellä on hallituksessa menossa kolmas kausi ja toimin juoksutoimikunnan vetäjänä. Lisäksi auttelen erinäisissä hommissa
missä vain osaan ja aika riittää. Näyttelytoimikunnan jutuissa minut näkee touhuamassa, vuosikirjan materiaalien kokoaminen hiljaisena talvikautena on mukavaa ajanvietettä ja milloin mitäkin.
Jos tunnet mielenkiintoa jotakin Salukikerhon hommaa kohtaan, tule ihmeessä kysymään. Yhdessä tekeminen on kivaa ja
näissä hommissa saa paljon uusia ystäviä. Nähdään! •

H A L L I T U S E S I T TÄY T Y Y

HARRI NIEMI
Olen Harri Niemi kotoisin Rauman Lapista.
Ikää on kertynyt 54
vuotta. Koulutukseltani olen koneinsinööri
ja ammatikseni yritän
ratkoa tiedonhallintaan
liittyviä asioita. Asun
maaseudulla Lapin
kylässä ja talossani
asustelee minun lisäksi
kaksi koiraa, 6-vuotias
harmaa isovillakoira
”Repo” ja 2-vuotias
saluki ”Kadir”.
Ensin hieman historiaa siitä mitä olen harrastanut. Monenlaista lajia on tullut kokeiltua elämän varrella. Pitkäaikaisin oli enduro-moottoripyöräily, jota harrastin noin kymmenen vuotta. Se oli yksi pikkupojan
haave ja sain sen toteutettua. Tämän lisäksi kulutin paljon aikaa
katumoottoripyörän päällä, kilometrejä kertyi aika paljon ja renkaita kului. Tällä hetkellä nämä harrastukset ovat jääneet kokonaan pois ja syykin siihen selvinnee tässä seuraavassa.
Minulla on ollut erirotuisia koiria 20 vuotta. Minulla oli kiinnostusta salukirotua kohtaan jo seitsemän vuotta sitten, kun olin
pohtimassa mikä olisi se seuraava koirarotu. Silloin minulla ei ollut riittävästi tietoa salukista ja siten ei riittävästi rohkeutta tehdä valintaa. Ajatus salukin hankkimisesta jäi kuitenkin mieleeni
kytemään ja ikään kuin haaveeksi. Käänteentekevä muutos tapahtui 2015, kun kävin valokuvaamassa maastokokeita ja näin
salukeja omassa elementissään eli metsästämässä, tosin simuloi-

TUIJA TUOMINEN
Ensimmäinen vuosikymmen salukielämää on käyty läpi ja
Salukikerhon lehtitoimikunnassa olen puuhaillut tästä ajasta varmaankin lähes puolet. Tämän vuoden lopulla päättyy
ensimmäinen kauteni kerhon hallituksessa ja siirryn uusiin
haasteisiin myös lehtitoimikunnasta.
Mitä salukeihin tulee, pidän sipsivertausta edelleen
paikkansapitävänä. Salukikaartini koostuu isästä, pojasta ja kahdesta sedästä. Syyrialaisia sukujuuria edustavat
puoliveljekset Valo ja Outa (Qashani Shahin al-Hasa
ja Non Serviam Ego Te Absolvo). Ensimmäisen poika
Veini (Qashani Qannaas al-Arabi) on perinyt isänsä
luonteen ja Itä-Turkin Sanli Urfasta peräisin olevan äitinsä piirteet ja toteemieläimeni Armel (Al-Yasamin Sapsan)
on, noh, niin Armel. •

dusti juoksemassa vieheen perässä. Se oli niin hurjan ja hienon
näköistä menoa, että minä olin myyty. Päätin, että saluki on saatava ja minäkin haluan tätä lajia harrastaa. Siitä alkoikin lähempi tutustuminen rotuun ja juoksulajeihin, rata- ja maastojuoksuun. Kävin tapaamassa monia kasvattajia ja olen heille kaikille
erittäin kiitollinen kaikesta saamastani opastuksesta ja tiedoista.
Minut otettiin vastaan ystävällisesti ja avoimesti. Tietoa sain valtavasti ja ymmärrys rotua kohtaan kasvoikin merkittävästi. Pitää
myös erityisesti mainita, että vinttikoira rotuna oli minulle ihan
uusi asia. Tästä kaikesta rohkaistuneena seuraavaksi oli mielessä salukinpennun hankinta. Sellainen lopulta löytyi marraskuussa 2015. Pentu tuli minulle uudenvuoden jälkeen. Siitä alkoikin
ihan uusi ja rikas vaihe elämässäni. Täytyy sanoa, että samalla
toteutui yksi haave lisää.
Koska saluki oli ihan uusi rotu minulle, minun piti opiskella melko paljon lisää siitä miten pentu pitäisi kasvattaa ja kouluttaa. Havaitsin, että tähän liittyy haastetta. No, sehän sopi minulle. Osallistuimme pennun kanssa kursseille ja pentutapaamisiin. Kävimme aktiivisesti metsässä, leikkimässä ja harjoiteltiin
vapaana juoksemista. Saluki oppi ihan hyvin perusasioita, se tosin vaati aikaa ja kärsivällisyyttä. Kun salukille tuli ikää riittävästi, osallistuimme maastokokeisiin 2017. Ensimmäinen kausi
menikin hienosti ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi seuraavalla kaudella.
Minut valittiin Salukikerhon hallitukseen 2018 alusta alkaen.
Tämä tuli minulle hieman yllätyksenä. Samalla minun harrastus salukien kanssa laajeni ja syveni ja tästä tulikin kokonaisvaltainen harrastus. Olen myös saanut tavata ja tutustua lukuisiin uusiin ihmisiin, niin salukien omistajiin kuin muihin vinttikoiraharrastajiin juoksuradoilla ja maastokokeissa. Saadut kokemukset ovat olleet valtavan hienoja ja olen kovin iloinen tästä kaikesta. •

H A L L I T U S E S I T TÄY T Y Y & S A LU K I K U M M I T

H E I D I L A P PA L A I N E N
Salukitouhuja takana reilut 17
vuotta ja hullummaksi vaan
menee. Tällä hetkellä hallitusta,
salukikummittelua ja jalostustoimikuntaa muun harrastustoiminnan
ja kasvattamisen ohella. Ankkuroiduin äskettäin Artjärvelle ja täällä
asustelen kahden.. tai kolmen
salukin kanssa – vuodenajasta
riippuen. Maalailen pienehköjä
akvarelleja ja fiilistelen elokuvia,
ilmeisesti luen myös kirjoja niiden
määrästä päätellen. Tällä kaudella keskitytään harrastuspuolella
ajuekokeisiin ja valioituminenkin
on toiveissa.
K A L L E S A LOVA A R A
Salukikerhon vanha kettu, joka on toiminut viime vuosina
kerhon hallituksessa niin jäsenenä kuin puheenjohtajanakin
sekä juoksutoimikunnassa.

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.

UUSIMAA

PIRKANMAA & KANTA-HÄME

Virpi Kokko, Hyvinkää
virpijohannakokko@gmail.com

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

PÄIJÄT-HÄME
Heidi Lappalainen, Artjärvi
040 721 2994
wonderflounder@gmail.com

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

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

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

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

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

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

ROVANIEMEN SEUTU &
MUONIO
Sanja Kuusela, Narkaus
sanja.kuusela@gmail.com

U U D E T S A LU K I K U M M I T E S I T TÄY T Y VÄT

uudet salukikummit
uusimaa
VIRPI KOKKO

Olen Virpi Kokko Hyvinkäältä. Tuore salukikummi. Rakastuin salukiin ystävän luona vuosia sitten ja päätin että minullekin tulee vielä joskus oma tuulenkoira. Aisha (Aavatuulen Aisha Avannah) tulikin perheeseeni nopeasti tämän
rakastumisen jälkeen. Aisha on jo eläkkeellä monen sattumuksen vuoksi. Otin
sille seuraksi viisi vuotta sitten kaniinimäyräkoira Nessin (Aavistuksen Nakin
Nessi-Neiti). Mäyräkoirat ja salukit sopivat hyvin yhteen. Niillä on sama päämäärä elämässä: elää täysillä, nauttien. Aishan ja Nessin perässä on laumaamme liittynyt saluki Malala (Zarabis Rezzan), kääpiömäyräkoira Saimi (Metal Maiden`s Sun after the storm) sekä
nyt salukipentu Nuri (Aavatuulen Tazza Nur). Näyttelyt ja maastokilpailut kuuluvat salukieni ohjelmistoon. Mäyräkoirat näyttelevät sekä toivottavasti mejäilevät tulevalla kaudella.
Salukikummin hommiin ilmoittauduin itse ja uskon että minulla on annettavaa salukeista innostuneille. Järjestin
jo ekat näyttelytreenit ja palaute oli positiivista. Tykkään touhuta koirieni kanssa. Odotan myös innolla salukeista kiinnostuneiden tulevien salukiharrastajien yhteydenottoja. Meille saa tulla katsomaan koiria. Otan vastaan ideoita siitä mitä halutaan tehdä ! Kevättä ja kisakautta odottaen, Virpi ja koirat. •

rovaniemen seutu/
muonio
SANJA KUUSELA

Salukikummiudesta kuulin ensimmäisen kerran 2005, kun
termi oli lanseerattu kerhon risteilyllä ja Hyde asiasta informoi välittömästi laivalta saavuttuaan. Siitä lähtien olen seuraillut toimintaa ja
ideahan on alusta asti ollut kerrassaan loistava. Se miksen itse ole aiemmin omalle kohdalle asiaa edes ajatellut, johtui aiemmasta sijainnistani eteläisemmässä Suomessa, jossa innokkaita kummeja on riittänyt, mutta onhan tähän toimeen viimein tartuttava, kun
näin paluumuuttaja-lappilaisena olen palloillut Kemijoen
rannoilla sekä Muonion tuntureilla jo useamman vuoden.
Lapin alueella saluki on kohtuullisen harvinainen näky,
mutta silloin kun niitä on liikenteessä, tunturissa saattaa
törmätä meidän seitsemään sekalaiseen salukiin rynnimässä
ympäriinsä. Asustelen siis poroaitojen luvatussa maassa kera
avopuolison, viiden salukin ja yhden karvaryssän. Salukeista Manzana tosin on osa-aika-talvilomalainen seikkailija ja
se viettää kesä- ja kisakauden etelässä Hyden hoivissa. Muut
lauman jäsenet ovat 2008 syntyneet sisarukset, rakkauden
lähettiläät ja elämäntaito-opettajat Kimble & Hasina, omaa

sukuaan Non Serviam A, nuorempaa polvea edustavat
borzoi Seita (Vesnoi Sochinenya), ensimmäinen silukisalukini Sarona (omaa tuotantoa) sekä viimeisimpänä, muttei suinkaan vähäisimpänä, silkkiturkkinen Hiita (Qashani Qawiyyat al-Akraad), jonka liike-energiaa varastoimalla kattaisi varmasti keskikokoisen omakotitalon sähkön tarpeen. Lappilaiseen lähipiiriin kuuluu myös Manzanan sisko
Elsa sekä Saronan veli Fenris.
Meidän lauman löytää useimmiten Rovaniemen kupeesta
Veittivaarasta, mutta työn puolesta asustelen osa-aikaisesti
vielä tovin Muonion Torassiepissä. Salukikummina suunnitelmissa on järjestää yhteislenkkejä molemmissa sijainneissa
ja mahdollisesti myös muualla Lapissa, täällä kun on enempi vähempi hienoja luontokohteita, joissa kulkea koirien
kanssa. Meille saa myös tulla tutustumaan rotuun, kotona
asustavat kun edustavat hyvin erilaisia tyyppejä ja persoonallisuuksia, vaikka ovatkin enempi vähempi jotain kautta
sukua toisilleen. Lähden mielelläni vetämään myös lenkkejä muun rotuisten
vinttikoirien kanssa. Mikäli oman koiran vapaaksi päästäminen poronhoitoalueella arveluttaa ja satut olemaan ohikulkumatkalla, meiltä löytyy pihasta myös suhteellisen iso
juoksutarha, jonne ovat tervetulleita kaikki salukien kanssa reissaavat.
Haaveena ja toiveena olisi myös järjestää pienimuotoisesti maastotreenejä tuossa meidän pellolla ja läheisellä hiekkamontulla. Joten jos intoa ja halua löytyy, niin viestiä tähän suuntaan, yksikin osallistuja on riittävän hyvä syy järkätä treenit. •

Haluatko
näkyvän
pestin
Salukikerhossa?
"Rankkaa mutta kivaa", voisi olla kuvaus,
jolla kuvaillaan lehtitoimikunnassa ahertamista. Pestiin sisältyy kolmen täysimittaisen lehden teko suunnittelusta siihen vilkutukseen, kun tiedostopaketti lähtee bittien mukana kohti painon ammattiaisia.
Tähän päälle vuoden kakkoslehti eli Vuosikirja, jossa on edellisvuoden näyttelyarvostelut ja tulokset myös koekentiltä. Sekä perinteisen Salukikerhon valokuvakilpailun
kruunaavan Salukikalenterin taitto. Kuulostaako sopivalta haasteelta sinulle?
Suunnittelun jälkeen tarvitaan ehkä
kielioppikirjaakin ja hyvän idean viilausta vielä paremmaksi, mutta eniten hikeä
valuu näppäimistöä takoen ja silmät ristissä kuvia editoiden ja saattaen niitä painokuntoon. Välineiden hajoaminen, vuosisadan migreeni, noidannuolet ja läheisten ja
koirien vakavat sairastumiset ja jopa kuolemantapausten ajoittuminen tuntuu osuvan aina groteskisti lehden teon kiihkeimpään vaiheeseen – kylmähermoisuutta ja
autopilottia tarvitaan.
Lehden sivuille kasataan tekstit, kuvat ja muut elementit Ihan Oikean Taitto-ohjelman avulla (luetaan tässä tapauksessa "Adobe Indesign"). Tuon ohjelman
haltuunotto ei käy yhdessä yössä, mutta
siinä on oma logiikkansa. Kutkutteleeko
jossain sisimmässäsi pieni nörtti, joka haluaisi astua nykyisen miehistön viereen ja
puuhata kasaan kesälehden 3/2018? Nyt
on hetki sinulle, joka olet aina salaa ajatellut, että olisipa kiva hallita juuri kaikki
nämä ohjelmistot.
Tapa menettää viimeinenkin vapaa-aikasi ihanan ja kamalan lehden parissa on
värväytyä lehden omaan sähköpostiosoitteeseen salukilehti@gmail.com. Kerrothan viestissä onko koko prosessi sinulle aivan uusi, vähän tuttu vai oletko jo rutinoitunut tyyppi. Jos sinulla on muuta osaamista, joka mielestäsi voisi sopia juoneen,
mainitse siitäkin. Kaikesta on usein hyötyä. Voit asua missä päin Suomea tahansa,
kaikki materiaali kulkee intervebsin ihmemaailmassa, kunnes siihen lyödään postimerkki •

Salukien
juoksupäivät
Hyvinkäällä
2018
Suomen Salukikerho tarjoaa jäsenilleen ilmaiset KAKSI JUOKSUPÄIVÄÄ. Molemmat toteutetaan Hyvinkään vinttikoiraradalla 3.6.2018 ja 16.9.2018 (tarkista Teijalta päivämäärä) klo 12.00 alkaen
(saa myöhästyä).
Keiden ja minkä vuoksi pitäisi saapua
paikalle? Sellaisten kerholaisten, joilla on
kiinnostusta ja halu suoda salukilleen ILO
panna parastaan viehettä ajamalla. On kuitenkin niin että harva saluki luontaisesti
osaa olla kiinnostunut muoviviuhkan ajamisesta ja kiinniottamisesta. Sille on siis
opetettava, että vieheen kiinni saaminen
on kiva, palkitseva ja ”laumanjohtajalle”
tärkeä teko. Aidon riistan ajaminen on täysin eri asia. Se on, ainakin vielä, useimmilla salukeilla tallella oleva, pitkän jalostustyön arvokas pakko-ominaisuus. Muoviviuhkan eli vieheen ajamiseen saluki tulee
kouluttaa siinä kuin sisäsiisteyteenkin. Molempiin sillä yleensä on taipumuksia, mutta kouluttamalla VARMISTETAAN haluttu käytös ja toiminta.
Arvelen, että itse kukin Salukikerhon
jäsen on tietoinen siitä, että rotumme ei
ole juurikaan palvelushaluinen tai luonnostaan tottelevainen. No ei ole, ei.Se
yleensä käskyn kuultuaan tuumailee että ”onx toi tosissaan” ja ”mitä mä hyödyn
tai menetän jos noudatan” kylläkin jo moneen kertaan toistettua ja hyvin tuttua kehotusta, vaatimusta tai käskyä kirosanojen kera.
Koska salukin kouluttaminen on aika vaativaa, niin kerho järjestää näitä juoksupäiviä jäsenilleen.Tarkotuksena on opastaa heitä kouluttamaan salukinsa vieheen
ajoon.
Vieheen joka on hajuton, mauton ja
usein likainenkin sekä vähitäänkin puolikuollut raasu.
Vuosien varrella on löytynyt polkuja,
jotka johtavat mahdollisimman vaivatta ja
virheittä siihen, että useimmat, eivät kaikki, ajavat INTOHIMOISESTI maitohappokivuista piittaamatta, vieheen kiinni ja
tappavat sen. Tämä koiran kouluttami-

J U O K S U TO I M I K U N N A N T E RV E I S E T

HYVINKÄÄN VINTTIKOIRARATA
HÄMEENLINNANTIE 251,
05800 HYVINKÄÄ

seen opastaminen on juoksupäivien tarkotus ja tärkein anti.
Pennut luonnollisesti oppivat helpommin kuin aikuiset, mutta kyllä ”vanhatkin” koirat oppivat uusia asioita. Alle nelikuisetkin pennut ovat tervetulleita kunhan rokotukset ovat voimassa,
Sen haluan vielä sanoa ihan pröystäilemättä, että Hyvinkään ”torstaitiimi” joka juoksupäivät vetää yhdessä Salukikerhon aktivistien kanssa, osaa asiansa hyvin. Niinpä
ei kannata jättää väliin, jos on kiinnostusta
innostaa oma saluki vieheenajoon.
Edellä olevan ”korvienvälin kuntoonlaiton” lisäksi puhutaan ruokinnasta niin
kasvuiässa oleville kuin täysikasvuisillekin.Kisakauden ruokinta on erilaista
kuin lepokaudella. Puhutaan myös lihaskunnon ylläpitämisestä ja ylikunnon vaaroista, jotka uhkaavat jos innostuu rasittamaan koiraansa liikaa. Puhutaan myös
pentuajan ”kehorakentamisesta” eri kasvun vaiheissa. Ja puhutaan paljon kilpailevan salukin ylläpidosta ja muustakin
huoletimisesta.

su 3.6.
klo 12
Puhumisen lisäksi tehdään kaikenlaista.
Opastetaan vetämään ja vedetään viehettä ns. ongella.Tämä ongella vieheenveto
on koiran mielestä PENTUAJAN PARAS
LEIKKI. Ilman tätä ajamisen iloa en soisi yhdenkään salukinpennun jäävän. Minulle näissä koulutushommissa antaa lisävirtaa se, kun näen salukin täysin rinnoin
riemuitsevan huimasta laukastaan vieheen
ajossa. Nämä onkiharjoitukset ovat koiralle fyysisesti erittäin raskaita. Niinpä sitä tulee harjottaa vain lyhyinä vetoina 1530 sekuntia kerrallaan ja sitten vedetäänkin
henkeä minuutin tai pari.
Totutellaan lähtökopissa oloon ja sieltä
äkkilähtöön. Tämän toimen oppiminen
vaatii yleensä useampia harjoituskertoja.
Tervetuloa torstisin Hyvinkälle klo 18.00.
Vedellään pennuille muutaman mutkan ”maastovetoja” onkiharjotusten jälkeen. Vedellään radalla suoran pätkiä tai
koko kierroksia tai jotain siltä välilta osallistujien toiveiden mukaan.
Vedetään ”oikeita” maastovetoja isolla
kentällä .Vetojen pituutta säädellään osallistuja määrän ja kellon mukaan.

su 16.9.
klo 12

Osallistujilta edellytetään vain halua opastaa koiransa vieheenajoon. Tyhmiä kysymyksiä ei ole - kysy siis jos on kysyttävää.
Aika moneen kysymykseen uskon osattavan vastata.
Tapaamisiin siis juoksupäivillä niin ”vanhat” kuin uudetkin harrastajat. Puketukaa
kunnolla, jos sadesää uhkaa ja koiralle sadetakki mukaan myös.
Tämän kutsuhuudon kirjoitti Antero
Niemelä, SSaK:n juoksutoimikunnan
jäsen.
PS. Paikalle tulevien koirien rokotusten on
oltava voimassa. •

Salukiviikonloppu
TUOMARINKARTANON VINTTIKOIRAKESKUS, HELSINKI

ERIKOISNÄYTTELY 9.6.2018
Maria Nordin (Ruotsi)
Nicola Quadling (Iso-Britannia)
Urokset: Maria Nordin
Nartut: Nicola Quadling
Tuomarit ovat varalla toisilleen.
Myös pennut 5 kk–alle 7 kk, 7 kk–alle 9 kk
ARVOSTELU KEHISSÄ ALKAA KLO 9.00

LOPPUKILPAILUT
BIS-pentu: Maria Nordin
BIS-käyttö: Maria Nordin
BIS-veteraani: Nicola Quadling
BIS-sileä: Nicola Quadling
BIS-kasvattaja: Nicola Quadling
Best in show: Maria Nordin

ILMOITTAUTUMINEN
WWW.SHOWLINK.FI/SHOW → ILMOITTAUDU NÄYTTELYYN
KIRJALLINEN ILMOITTAUTUMINEN 9.5.2018 MENNESSÄ.
Erikoisnäyttelyn ilmoittautuminen tulee tehdä kirjallisesti paperisella lomakkeella postitse tai
Showlinkin ilmoittautumislomakkeella. Pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen.
SSAK:N
JÄSENET

SHOWLINK
9.5. mennessä

POSTITSE
9.5. mennessä

Ensimmäinen koira

37 e

39 e

Saman omistajan 2. koira jne.

33 e

35 e

Pennut ja veteraanit

30 e

32 e

Yli 10-vuotiaat veteraanit

ilmainen

ilmainen

EI JÄSENET
(VAIN POSTITSE)

POSTITSE
9.5. mennessä

Ensimmäinen koira

44 e

Saman omistajan 2. koira jne.

40 e

Pennut ja veteraanit

37 e

Yli 10-vuotiaat veteraanit

ilmainen

MAKSUT
FI94 4600 0010 8792 25
VIITE 3832
PAPERISET ILMOITTAUTUMISET
OSOITTEESEEN:
Salukien erikoisnäyttely
Teija Laukka
Hillerintie 10
37860 Kärjenniemi

SALUKI SHOW
10.6.2018
Urokset: Nicola Quadling
Nartut: Maria Nordin
Tuomarit ovat varalla toisilleen.
Myös pennut 5 kk–alle 7 kk ja 7 kk–alle 9 kk.
Arvostelu kehässä alkaa klo 9.00.

LOPPUKILPAILUT
Parhaat liikkeet: Maria Nordin
Paras pää: Nicola Quadling
BIS-particolour: Maria Nordin
BIS-kotikoira: Maria Nordin
BIS-sileäkarvainen: Maria Nordin
BIS-desert bred: Nicola Quadling
BIS-pentu: Nicola Quadling
BIS-juniori: Nicola Quadling
BIS-nuori: Nicola Quadling
BIS-avoin: Maria Nordin
BIS-käyttö: Nicola Quadling
BIS-valio: Maria Nordin
BIS-seniori: Maria Nordin
BIS-veteraani: Maria Nordin
Parikilpailu: Nicola Quadling
BIS-jälkeläisryhmä: Nicola Quadling
BIS-pedigree: Nicola Quadling
BIS-kasvattaja: Maria Nordin

ILMOITTAUTUMINEN
Kirjallinen ilmoittautuminen 9.5.2018 mennessä.
Ilmoittautuminen tulee tehdä kirjallisesti, pelkkä
näyttelymaksun suoritus ei ole ilmoittautuminen.
NETTILOMAKE: ssak.nettilomake.fi
SSAK:N
JÄSENET

POSTITSE
9.5. mennessä

Ensimmäinen koira

33 e

Saman omistajan 2. koira jne.

28 e

Pennut ja seniorit (7–10 v.)

28 e

Yli 10-vuotiaat veteraani
luokkaan iilmoitetut

ilmainen

Kotikoirat

16,50 e

Junior handler, senior handler, 5 e
pedigreeluokka, pariluokka
Lapsi ja koira

2e

Jälkeläisluokka,
kasvattajaluokka

ilmainen

EI JÄSENET

POSTITSE
9.5. mennessä

Ensimmäinen koira

37 e

Saman omistajan 2. koira jne.

33 e

Pennut ja seniorit (7–10 v.)

33 e

Yli 10-vuotiaat veteraani
luokkaan iilmoitetut

ilmainen

Kotikoirat

18,50 e

Junior handler, senior handler, 5 e
pedigreeluokka, pariluokka
Lapsi ja koira

2e

Jälkeläisluokka,
kasvattajaluokka

ilmainen

Best in show: Nicola Quadling

SALUKI SHOW'N ILMOITTAUTUMINEN MYÖS NETITSE: SSAK.NETTILOMAKE.FI
KIRJALLISET ILMOITTAUTUMISET VOI TEHDÄ POSTITSE
PAPERILOMAKKEELLA. LIITÄ MUKAAN KOPIO MAKSUKUITISTA SEKÄ
ILMOITTAUTUMISLOMAKE, JONKA LÖYDÄT KENNELLIITON SIVUILTA.
WWW.KENNELLIITTO.FI/KENNELLIITTO/LOMAKKEET-JA-SAANNOT/
NAYTTELYT

SALUKI SHOW
Ilmoittautumismaksun tulee olla maksettu ennen ilmoittautumislomakkeen lähettämistä. Pelkkä lomakkeen lähettäminen ei ole
ilmoittautuminen.

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan
Suomen Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä ohjeita
sekä rokotusmääräyksiä.
TIEDUSTELUT ENSISIJAISESTI SÄHKÖPOSTILLA
TEIJA.LAUKKA@GMAIL.COM TAI PUHELIMITSE 040 734 8248.

K I E RTO PA L K I N N OT 2017

Kiertopalkinnot 2017
VUODEN SALUKI 2017
1.

EL-UBAID’S SINCERITY ISIS
Annmari Seppä

225
ROP

2.

AZIZ KARIM
Päivi Piili-Sinkkonen

209
VSP

3.

AZIZ PALMIRA
Mari Riitinki, Sanja Ekblad

187

4.

SINCERITY KALIMANTAN ADAIR
Annmari Seppä

162

5.

AZIZ PACIFICO
Sanja Ekblad & Pasi Soininen

152

6.

AZIZ QISMAH
Janette Jalkanen, Stina Jalkanen

144

7.

ELAMIR CLASSIC SOUVENIR
Satu Kuukka

134

8.

AZIZ LEILAH
Sanja Ekblad, Kristina Ekblad

125

9.

AZIZ FAZEL
Stina Jalkanen, Janette Jalkanen

121

EL-UBAID'S SINCERITY ISIS. Vuoden saluki, Vuoden Voitokkain,
Top-saluki VSP.

10. SOHEIL NOUR CASPIAN AL BHAZIM
Cisse Wunsch, Britta Airenne

118

11. JAPEJUKAN NIIN NÄTTI JOTTA
Mari Riitinki

107

12. AZIZ CASHME
Kristina Ekblad, Sanja Ekblad

96

13. SUNFIRE HARIGAT
Kirsi Kuuttila

93

14. AZIZ QASABE
Sanni Mäkelä

86

15. TAZILLAH AMRA TAHIYA
Satu Hyvärinen

76

16. DESIERTO BELLEZA HYPERBOREA DIVINA
Heli Kuusikko

73

17. BADAVIE AGAZZI
Johanna Leponiemi-Sandvik

73

24. AZIZ QUANAH
Tiina Salosaari

65

18. TAZILLAH DANIELLA
Heli Vartiainen

73

25. SOHEIL NOUR AIMEE
Satu Kuukka

63

19. EL HAMRAH NADIIR
Maria Schauman

72

26. SOHEIL NOUR DEENA DANEEN
Heli Kuusikko

60

20. SOHEIL NOUR DHAMIR KHAN
Satu Kuukka

69

27. AL NAFISEH DAULAT
Satu Eronen

59

21. SINCERITY KALIMANTAN AYA
Lea Pelkonen, Peppi Pelkonen

68

28. DYYNIEN KESRA KEVIR
Airi Laakso

58

22. EIRECOGTEIL’S TULLOCH SEMILLON
Minna Hämäläinen

68

29. FERNLARK AZZALINO
Riitu Strübing

58

23. ZARABIS ROSALIA
Jonna Hämäläinen, Jari & Ritva Latva-Rasku

67

30. ZARABIS QESARAH
Jari & Ritva Latva-Rasku

53

AZIZ KARIM. Vuoden saluki VSP, Vuoden voitokkain VSP, Top saluki.

K I E RTO PA L K I N N OT 2017

VUODEN NUORI 2017
1.

AZIZ PALMIRA
Mari Riitinki, Sanja Ekblad

187
ROP

2.

SINCERITY KALIMANTAN ADAIR
Annmari Seppä

162
VSP

3.

AZIZ PACIFICO
Sanja Ekblad, Pasi Soininen

152

4.

AZIZ QISMAH
Janette Jalkanen, Stina Jalkanen

144

5.

AZIZ QASABE
Sanni Mäkelä

86

6.

TAZILLAH AMRA TAHIYA
Satu Hyvärinen

76

7.

BADAVIE AGAZZI
Johanna Leponiemi-Sandvik

73

8.

EL HAMRAH NADIIR
Maria Schauman

72

9.

SOHEIL NOUR DHAMIR KHAN
Satu Kuukka

69

10. SINCERITY KALIMANTAN AYA
Lea Pelkonen, Peppi Pelkonen

68

AZIZ PALMIRA. Vuoden Nuori.

VUODEN VOITOKKAIN 2017
1.

EL-UBAID’S SINCERITY ISIS
Annmari Seppä

59
ROP

2.

AZIZ KARIM
Päivi Piili-Sinkkonen

57
VSP

3

DESIERTO BELLEZA HYPERBOREA DIVINA
Heli Kuusikko

52

4.

AZIZ QISMAH
Janette Jalkanen, Stina Jalkanen

51

5.

AZIZ PALMIRA
Mari Riitinki, Sanja Ekblad

47

6.

AZIZ PACIFICO
Sanja Ekblad, Pasi Soininen

45

7.

ELAMIR CLASSIC SOUVENIR
Satu Kuukka

38

8.

SOHEIL NOUR CASPIAN AL BHAZIM
Cisse Wusch, Britta Airenne

34

9.

AZIZ FAZEL
Stina Jalkanen, Janette Jalkanen

29

10. SINCERITY KALIMANTAN ADAIR
Annmari Seppä

28

SINCERITY KALIMANTAN ADAIR. Vuoden nuori VSP.

K I E RTO PA L K I N N OT 2017

VUODEN VETERAANI 2017
1.

AZIZ FAZEL
Stina Jalkanen, Janette Jalkanen

176
ROP

2.

AZIZ CASHME
Kristina Ekblad, Sanja Ekblad

170

3.

JAPEJUKAN NIIN NÄTTI JOTTA
Mari Riitinki

144

4.

ZARABIS NAJAT
Niina Käyhkö, Mika Käyhkö

46

5.

AL WATHBA YARA AMINA
Inga-Lill Sjöman Rönn

40

6.

EL HAMRAH BIRAK BATAL
Kaija & Jouko Allonen

28
VSP

7.

ASARAFI QISSA TIGRIS
Lilli Alaoutinen

19

8.

TAZILLAH INDRA KAILANI
Tiina-Ira Huttunen

14

9.

KHALILS QADIRA A QADAR
Lea Pelkonen, Kerttu Pesonen

13

10. AZIZ FILSUFH
Hannele Laine

10

10. EL HAMRAH EZIOH
Carola Nordenskjöld

10

AZIZ FAZEL. Vuoden Veteraani.

TOP SALUKI 2017
1.

AZIZ KARIM
Päivi Piili-Sinkkonen

331
ROP

2.

EL-UBAID’S SINCERITY ISIS
Annmari Seppä

313
VSP

3.

AZIZ QISMAH
Janette Jalkanen, Stina Jalkanen

158

4.

AZIZ PACIFICO
Sanja Ekblad, Pasi Soininen

98

5.

AZIZ PALMIRA
Mari Riitinki, Sanja Ekblad

97

6.

KHAIREDDIN WAZIR
Virpi Pietilä,

70

7.

DESIERTO BELLEZA HYPERBOREA DIVINA
Heli Kuusikko

50

8.

ELAMIR CLASSIC SOUVENIR
Satu Kuukka

48

9.

SOHEIL NOUR CASPIAN AL BHAZIM
Cisse Wusch, Britta Airenne

35

10. DYYNIEN KESRA KANZAH
Paula Nummelin

32

EL HAMRAH BIRAK BATAL. Vuoden Veteraani VSP.

K I E RTO PA L K I N N OT 2017

VUODEN KASVATTAJA 2017
AZIZ
Stina Jalkanen, Janette Jalkanen

692

2.

SOHEIL NOUR
Marika Aaltonen, Satu Kuukka

310

3.

TAZILLAH
Satu Hyvärinen

209

4.

ZARABIS
Jari & Ritva Latva-Rasku

189

5.

EL HAMRAH
Pirjo Grönfors

172

6.

SUNFIRE
Minna Saari

155

7.

DESIERTO BELLEZA
Tiina-Ira Huttunen

112

8.

WALLABY’S
Saija Juutilainen

89

9.

EIRECOGTEIL’S
Jaana Reiman, Irene Outinen

70

10. KHAIREDDIN
Mirja-Leena Lassila

AZIZ DIDAR. Vuoden Jalostussaluki.

marika aaltonen

1.

61

VUODEN JALOSTUSSALUKI 2017
1.

AZIZ DIDAR
Stina Jalkanen, Janette Jalkanen

257
ROP

2.

ELAMIR CLASSIC SOUVENIR
Satu Kuukka

219
VSP

3.

TAZILLAH LATIF FARRUKH
Satu Hyvärinen

205

4.

EL HAMRAH CHASON-SHIR
Lea Harimaa

194

5.

KHRONOS MIN AL ASIFE
Seija Lehmusto

189

6.

AZIZ SHALIL
Pasi Soininen, Sanja Ekblad, Kristina Ekblad

149

7.

TAZILLAH IRAIYAVAN
Satu Hyvärinen

131

7.

AZIZ VAJAHAT
Anne Haapakoski

131

9.

QIRMIZI JERICHO
Susanna Mäkelä

128

10. KHALILS ABU SHAMAH
Anne Lipponen

74

ELAMIR CLASSI SOUVENIR. Vuoden Jalostussaluki VSP.

SVSR KIERTOPALKINTO 2017
1.

EL HAMRAH NADIIR
Maria Schauman

52

EL HAMRAH NADIIR. Svenska Saluki Ringenin kiertopalkinto.

K I E RTO PA L K I N N OT 2017

MAASTOJUOKSU

ZARABIS ROSALIA. Jonin Muistopalkinto, Leevin muistopalkinto.

JONIN MUISTOPALKINTO 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZARABIS ROSALIA
Jonna Hämäläinen, Jari & Ritva Latva-Rasku

33

EL HAMRAH NADIIR
Maria Schauman

34

SOHEIL NOUR CHAKHSNUSHA
Marika Aaltonen

43

AZIZ PACIFICO
Sanja Ekblad, Pasi Soininen

50

EL HAMRAH MAJEEDA
Elisa Kohtamäki

53

ZARABIS REZZAN
Virpi Kokko, Jari & Ritva Latva-Rasku

52

ZARABIS QESARAH
Jari & Ritva Latva-Rasku

55

TAZILLAH AMRA TAHIYA
Satu Hyvärinen

58

EL HAMRAH MAHER
Pirjo Jäppinen

62

10. SOHEIL NOUR CASPIAN AL BHAZIM
Cisse Wusch, Britta Airenne

68

LEEVIN MUISTOPALKINTO 2017

1.

ZARABIS REYHAN
Seija & Jarmo Lehmusto

93
ROP

2.

EIRECOGTEIL’S SANTERRA SYRAH
Minna Hämäläinen

77

3.

ZARABIS REZZAN
Virpi Kokko, Jari & Ritva Latva-Rasku

76
VSP

4.

JAISALMER ABAYOMI
Harri Niemi

74
ROP TULOKAS

5.

ZARABIS QUADRE
Seija & Jarmo Lehmusto

71

6.

ONAJIIB Y-SHIRVAN
Päivi Kulmala

69

7.

ZUBAYR AJAZ
Minna Hämäläinen

68

8.

ZARABIS REEMA
Iris Ritola

65

9.

EL HAMRAH MAJEEDA
Elisa Kohtamäki

62

10. GOLDEN DESERT’S BARAKAH
Marika Talka, Niina Käyhkö

57
VSP TULOKAS

11. SUNFIRE IBSAN
Tuire Keskinen, Anni Lepola

57

12. YUZAK AZADBEH
Pirjo Puttonen

56

13. TAZILLAH BAHAR BANU
Satu Hyvärinen

56

14. EL HAMRAH MAHER
Pirjo Jäppinen

55

15. EL HAMRAH NADIIR
Maria Schauman

53

16. DIX DAX MAGIC SMARAGDI
Mervi Männikkö

52

17. NOX INFINITA ARDEA CINEREA
Pirjo Jutila, Hanna & Arto Ojanperä

48

18. TAZILLAH CARA CAMELIA
Satu Hyvärinen

48

19. EL HAMRAH MARMAR
Minea & Kari Collan

47

1.

ZARABIS ROSALIA
Jonna Hämäläinen, Jari & Ritva Latva-Rasku

33

20. TA’ZIM GHARIB GHAZAL
Johanna Majoniemi

47

2.

EL HAMRAH NADIIR
Maria Schauman

34

21. KHRONOS MIN AL ASIFE
Seija Lehmusto

47
ROP VETERAANI

3.

AZIZ PACIFICO
Sanja Ekblad, Pasi Soininen

50

4.

ZARABIS REZZAN
Virpi Kokko, Jari & Ritva Latva-Rasku

52

5.

TAZILLAH AMRA TAHIYA
Satu Hyvärinen

58

–

NON SERVIAM CTHULHU MYTHOS
Heidi & Jari Sailola

16
VSP VETERAANI

K I E RTO PA L K I N N OT 2017

tuuli soukka

ZARABIS REYHAN. Vuoden maastojuoksija.

ZARABIS REZZAN. Vuoden maastojuoksija VSP.

KHRONOS MIN AL ASIFE. Maastojuoksijaveteraani.

tuija tuominen
GOLDEN DESERT’S BARAKAH. Maastojuoksijatulokas VSP

heidi sailola

JAISALMER ABAYOMI. Maastojuoksijatulokas.

NON SERVIAM CTHULHU MYTHOS. Maastojuoksijaveteraani VSP.

K I E RTO PA L K I N N OT 2017

RATAJUOKSU
1.

DYYNIEN KESRA KHASON
Tarja Pääkkönen, Kimmo Marjamäki

61
ROP

2.

TÂDJ MAHÂL JALAKALILA
Päivi & Janne Lehtikangas

50 VSP,
ROP-veteraani,
Aktiivijuoksija

3.

YUZAK AURANGZEB
Pirjo Puttonen

47

4.

EL HAMRAH MARMAR
Minea & Kari Collan

43

5.

ZARABIS REYHAN
Seija & Jarmo Lehmusto

40

6.

NOX INFINITA ARENARIA INTERPRES
Hanna & Arto Ojanperä

35

7.

YUZAK AZADBEH
Pirjo Puttonen

35

8.

SOHEIL NOUR CHAKHSNUSHA
Marika Aaltonen

26

9.

NOX INFINITA ARDEA CINEREA
Pirjo Jutila, Hanna & Arto Ojanperä

25
ROP-tulokas
25

11 NON SERVIAM DOMINA ANIMARUM
Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela, Lumikirsikka Lappalainen

21

12. ONAJIIB Y-SHIRVAN
Päivi Kulmala

20
VSP-tulokas

13. EL HAMRAH HAKEEM BHARATIYA
Kimmo Marjamäki, Tarja Pääkkönen

20
VSP-veteraani

14. YUZAK ARYA
Pirjo Puttonen

14

15. ZUBAYR ADAN FOR SOHEIL NOUR
Marika Aaltonen

13

TÂDJ MAHÂL JALAKALILA. Ratajuoksija VSP, Ratajuoksijaveteraani ja
Aktiivijuoksija.

marko pessi

10. ZARABIS ROSALIA
Jonna Hämäläinen, Jari & Ritva Latva-Rasku

DYYNIEN KESRA KHASON. Ratajuoksija.

EL HAMRAH HAKEEM BHARATIYA. Ratajuoksijaveteraani VSP.

marko pessi

ONAJIIB Y-SHIRVAN. Ratajuoksijatulokas VSP.

NOX INFINITA ARDEA CINEREA. Ratajuoksijatulokas.

KO I R A M E S S U T 2017

Helsinki Puppy Show 2017

09.12.2017, Heinesche Laurent (4 kpl)
ROP

TA’ZIM KHRONOS
om. Smedberg Sanne & Smedberg Nuutti

VSP

QEYMATI SURATI HAR KALA RACHI
om. Sarhemaa Aino

Ta'zim Khronos.

Urokset
PPEN
1.
PEN
1.
2.

Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii, KP
om. Marika Leppänen
Ta’zim Khronos, KP, ROP
om. Sanne & Nuutti Smedberg
Qirmizi Rienzi
om. Sanni Mäkelä

Nartut
PEN
1.
Qirmizi Rienzi.

Qeymati Surati Har Kala Rachi, KP, VSP
om. Aino Sarhemaa

Voittaja Puppy Show 2017
10.12.2017, Plathan Tuula (4 kpl)
ROP

QEYMATI SURATI HAR KALA RACHI
om. Sarhemaa Aino

VSP

QIRMIZI RIENZI
om. Mäkelä Sanni

Urokset
PEN
1.
2.

Qirmizi Rienzi, KP, VSP
Mäkelä Sanni
Ta’zim Khronos, KP
Sanne & Nuutti Smedberg

Nartut
PPEN
1.

Qeymati Surati Har Kala Rachi.

PEN
1.

Aziz Rasmi, KP
Susanna Mäkelä, Aaro Mäkelä
Qeymati Surati Har Kala Rachi, KP
Aino Sarhemaa

KO I R A M E S S U T 2017

ROP Aziz Karim ja VSP Aziz Palmira.

Helsinki Winner 2017

8.12.2017, Schäfer Guido (35 kpl)
ROP, HeW-17
		

AZIZ KARIM
om. Piili-Sinkkonen Päivi

VSP, HeW-17
		
HeVW-17
		
HeVW-17
		
HeJW-17
		
HeJW-17
		
ROP kasvattaja

AZIZ PALMIRA
om. Ekblad Sanja & Riitinki Mari
Aziz Fazel
om. Jalkanen Stina & Jalkanen Janette
Hadayan Antares
om. Hartikainen Marika & Meri-Tuuli
Dix Dax Nomir Al Namel
om. Bendinskas Mindaugas, Liettua
Shamali Koublah Al Rih Bint Ismah
om. Pelkonen Lea & Lipponen Anne
Aziz, Jalkanen Stina & Jalkanen Janette

PU 1
PU 2
PU 3
PU 4
PN 1
PN 2
PN 3
PN 4

HeVW-17 Hadayan Antares.

Aziz Karim, ERI, SA, ROP, CACIB
Abu Al Khayar Khayyam ERI, SA, SERT, MVA, VARACA
om. Gustafsson Fredrik
Sincerity Kalimantan Adair ERI, SA, VASERT
om. Seppä Annmari
Dix Dax Nomir Al Namel ERI, SA
Aziz Palmira
ERI, SA, VSP, CACIB
Aziz Fazel
ERI, SA, VET ROP
El-Ubaid’s Sincerity Isis ERI, SA, VARACA
om. Seppä Annmari
Aziz Qismah
ERI, SA, SERT

HeJW-17 Shamali Koublah al Rih Bint Ismah.

KO I R A M E S S U T 2017

ROP Aziz Qismah ja VSP Qirmizi Parsifal.

Pohjoismaiden Voittaja 2017
9.12.2017, Lindholm Ray (52 kpl)
ROP, PMV-17
		

AZIZ QISMAH
om. Jalkanen Stina & Jalkanen Janette

VSP, PMV-17
		
PMVV-17
		
PMVV-17
		
PMJV-17
		
PMJV-17
		

QIRMIZI PARSIFAL
om. Persson Lena, Ruotsi
Aziz Fazel
om. Jalkanen Stina & Jalkanen Janette
Aziz Filsufh
om. Laine Hannele
Qirmizi Quinnton
om. Goel Renata Ewa, Norja
Aile Ferdi Cici Ceren
om. Jalonen Mia

PU 1
PU 2
PU 3
PU 4
PN 1
PN 2
PN 3
PN 4

Qirmizi Parsifal, ERI, SA, VSP, SERT -> MVA, CACIB
Sundown Gossip And Champagne, SA, VASERT, VARACA
om. Levenskog Elisabet & Schubert Cecilia, Ruotsi
Qirmizi Paganini, ERI, SA
om. Mäkelä Susanna & Mäkelä Aaro
Qirmizi Quinnton, ERI, SA
om. Goel Renata Ewa & Watz Erik, Norja
Aziz Qismah, ERI, SA, ROP, SERT, CACIB, RYP 2
Aziz Fazel, ERI, SA, VET ROP
Aziz Palmira, ERI, SA, VARACA
om. Ekblad Sanja & Riitinki Mari
Sunfire Ghaliya, ERI, SA
om. Kerkkänen Maria & Räikkönen Jarkko

Veteraanivoittajat Aziz Filsufh ja Aziz Fazel.

KO I R A M E S S U T 2017

VSP Dyanitos Qudamah ja ROP Aziz Qismah.

Voittaja 2017

10.12.2017, Blanusa Natasa (54 kpl)
ROP, V-17
		

AZIZ QISMAH
om. Jalkanen Stina & Jalkanen Janette

VSP, V-17
		
VV-17		
		
VV-17		
		
JV-17		
		
JV-17		
		

DYANITOS QUDAMAH
om. Kauhanen Minna & Räihä Tiina
Aziz Fazel
om. Jalkanen Stina & Jalkanen Janette
Aziz Filsufh
om. Laine Hannele
Dix Dax Nomir Al Namel
om. Bendinskas Mindaugas, Liettua
Amiyat Esfandia
om. Karjaluoto Minna

PU 1
PU 2
PU 3
PU 4

Dyanitos Qudamah, ERI, SA, VSP, CACIB
Sunfire Harigat ERI, SA, VARACA
om. Kuuttila Kirsi
Elamir Classic Souvenir, ERI, SA
om. Kuukka Satu
Dyynien Kesra Kevir, ERI, SA
om. Laakso Airi

SERT

El Hamrah Hakeem Bharatiya
om. Pääkkönen Tarja

PN 1
PN 2
PN 3

Aziz Qismah, ERI, SA, ROP, SERT, CACIB
Amiyat Esfandia ERI, SA, VASERT
El-Ubaid’s Sincerity Isis, ERI, SA, VARACA
om. Seppä Annmari
Aziz Palmira, ERI, SA
om. Ekblad Sanja & Riitinki Mari

PN 4
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THE SWEDISH SALUKI CLUB
Welcome and celebrate

YEARS 1968 - 2018
year Jubilee Weekend

Latest entry- and payment date 3rd of july 2018 for all events

THURSDAY 26th OF JULY 2018
THE SWEDISH SALUKI CLUB’S
BREED CONFERENCE
Vilsta Sport hotel, Eskilstuna

FRIDAY 27th OF JULY 2018
THE SWEDISH SALUKI CLUB’S
JUBILEE SHOW
Vilsta Sport hotel, Eskilstuna

Program (the conference will be held in English)

CAC show

09:30 Registration

Judges
Dogs & BIS
Bitches
Reserve judge

10:00 How to choose dogs for breeding to achieve
your goals
- by Elisabeth Rhodin, experienced and successful
breeder of dachshunds (prefix Örnberget’s) since
1962, working in the Swedish Kennel Club’s breeding
committee and authorized FCI-judge.

Shuichi Suda, Japan, Vogue Saluki
Deric Aube, USA, Z’Bee Saluki
Bitte Ahrens, Italien, kennell Sobers

For more information and entryform - www.saluki.se

FRIDAY 27th OF JULY 2018
THE SWEDISH SALUKI CLUB’S
JUBILEE DINNER

12:00 Lunch break
13:00 Saluki health
- a report from the club committee

On Friday evening we invite you all to participate
at our dinner at Vilsta with Arabic theme!

13:30 50 years of breed history in Nordic countries
- looking back at influential stud dogs, brood bitches
and breeders - Finland and Norway

Pre-registration and payment is required.
For more information and booking - www.saluki.se

14:30 Coffee break
15:00 To continue…50 years of breed history in
Nordic countries - Denmark and Sweden

SATURDAY 28th OF JULY 2018
THE SWEDISH SALUKI CLUB
SHOW
Vilsta Sport hotel, Eskilstuna

16:00 Introduction to the Saluki Hound of the Bedouins (Past-Present-Future) by Hamad AlGhanem
- Saluki of Arabia Club - U.A.E
Followed by
Arabian Saluki Beauty Contest
- Judged by: Hamad AlGhanem Saluki of Arabia Club U.A.E (more info below)

CAC show
Judges
Dogs & BIS
Bitches
Reserve judge

Deric Aube, USA, Z’Bee Saluki
Shuichi Suda, Japan, Vogue Saluki
Barbara Ruth Smith, Sweden,
kennel IM Blueskies
For more information and entryform - www.saluki.se

Conference fee 500 SEK incl lunch & coffee
Pre-registration and payment is required.
For more information and booking - www.saluki.se

SUNDAY 29th OF JULY 2018
THE SWEDISH SIGHTHOUND CLUB SHOW
Strömsholm - CAC show
Judges
Robert & Helen Stein, USA, Charaj Afghan & Saluki
For more information and booking - www.svvk.se

Arabian Saluki Beauty Contest
Total limited entry to 56 salukis
Adults
7 smooth dogs, 7 smooth bitches
7 feathered dogs, 7 feathered bitches
Veterans
7 smooth dogs, 7 smooth bitches
7 feathered dogs, 7 feathered bitches
Max one feathered Saluki from the same owner.

30th OR 31th OF JULY 2018
THE SWEDISH SIGHTHOUND CLUB
LURE COURSING TRIAL
Norberg CACIL & CAC

As this will be a Limited entry early pre-entry registration is required and the contest is free of charge.
For more information and entryform - www.saluki.se

For more information and entryform - www.svvklc.se
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Jaana Moisander

Skoklosterin
näyttelymatkamuisteluita
80-luvulta
muistelijoina

Tässä muistellaan
pääsääntöisesti 80-luvun
koiranäyttelymatkoja
Skoklosteriin sivuten
aikaisempia ja
myöhempiä vuosia.

Juha Moisander

Pirjo Lyyra-Westerlund, Jaana
Moisander ja Hilkka Nousiainen
kirjurina Pirjo Lyyra-Westerlund

Ryhmämatkoja

Hilkka alkoi järjestää ryhmämatkoja Pohjoismaiden suurimpaan saluki- ja vinttikoirien erikoisnäyttelyyn Skoklosteriin
1970-luvulla, kun osallistujamäärä koirineen Suomesta lisääntyi. Mukana kulki tilausbussi ja sen kuljettaja. Bussilla ajettiin
Turkuun tai Naantaliin, jossa siirryttiin
laivaan. Bussilla sitten taas näyttelypaikalle
Skoklosterin barokkilinnan alueelle. Ryhmä Nousiaiselle oli varattu alun perin parikymmentä huonetta Skoklosterin hotellista, mutta kun väkimäärä matkoille yhä
lisääntyi, mentiin 1980-luvun alussa telttoihinkin. Ja tässä tarkoitetaan todella niitä
telttoja, joiden kanssa ihmiset retkeilivät.
Näyttelytelttoja ei tuolloin vielä ollut.
Osallistujaporukan edelleen lisääntyessä eivät kaikki mahtuneet bussin kyytiin,
jolloin osa alkoi mennä myös omilla autoilla. Toki oli muitakin omilla autoilla
matkaavia.
Laivalla ei Hilkka saanut olla koskaan
rauhassa. Vähän väliä kuulutettiin matkanjohtaja Nousiaista. Koirat karkailivat
hyteistä, niitä tuli usein ruokasaliin asti (kuinka löysivätkin sinne sokkeloisessa
laivassa...?).
Laivassa syötiin seisovasta pöydästä
ja istuttiin isolla porukalla tarinoimas-

Kans & Pohj Mva Kirman Kahraba BIS 1987 (molemmat päivät).
Tässä SvVK-BIS (kaikki vinttikoirat), tuomari Anita Gielisse.

sa baarin loosissa. Laivoja ehti olla useita
lähes vuosikymmenen aikana. Skoklosterin näyttelyyn matkustettiin myös Viking
Sallylla, josta myöhemmin tuli Estonia.
Estonian tragedian kaikki tietävätkin.
Näistä Skoklosterin matkoista innostuneina Hilkka päätti järjestää myös Tukholman näyttelyyn ryhmämatkoja. Sivujuonena kerrottakoon, että tällaisella Tukholman matkalla erään vinttikoiran omistajan mukana ollut pystykorva juoksi laivan laskusiltaa pitkin ulos laivasta Tukholman yöhön.

Matkanjohtaja Nousiainen lähti perään
muutaman muun seuratessa. Koira löytyi
puolituntia ennen laivan lähtöä satamasta. Näitä melkein laivasta myöhästymisiä on ollut muitakin. Anun Junnun (Kirman Feriyat) ollessa 1981 sunnuntain
vinttikoirien erikoisnäyttelyssä ROP joutui saluki omistajineen jäämään BIS-kehään. Bussilla oli jo kiire lähteä satamaan,
jolloin Laaton Jaana jäi autoineen odottamaan Anua ja Junnua kehästä. Kiire tulikin lopulta, sillä Junnu voitti BIS:n legendaarisella Bobby Jamesilla. Oli ajet-

Skokloster 1984, tuomarina René Mathiewsen.
ROP (lauantain BIS) Kirman Khaya, VSP Burydown Ozymandias.
Kuva: Pirjo Lyyra-Westerlund.

matkalla bussin saapuessa satamaan Suomen päässä oli tulli ilmeisesti saanut vihiä bussin aikaisemmasta matkahistoriasta. Tullin miehet availivat bussin rakenteita, joista löytyikin salakuljetettua itäviinaa jonkun kuljettajan aikaisemmalta matkalta.

lllanviettoja
Näyttelypaikalla vietimme iltaa menopäivänä sekä ensimmäisenä näyttelypäivän iltana. Mukana oli yleensä ruotsalaisia ja
norjalaisia salukinomistajia. Muistamme
80-luvun alun matkoista (kun osa yöpyi
teltoissa), kuinka Markku makkarateetä keitti. Ensin kattilaan makkarat kypsymään, sen jälkeen vesi teevedeksi.
Ainakin yksi salukinpentue on saanut alkunsa Skoklosterissa. Kaaban (Kirman Kahraba) astutuspäivät osuivat juuri näyttelyviikonlopun aikaan. Astutus Sidin (Classicus Cicero) kanssa hoitui linnan puistossa ja Kirman Q-pentue syntyi
parisen kuukautta myöhemmin.

Luonnetestit
1980-luvun alkupuolella Ruotsin valion
arvon saadakseen alettiin vaatia hyväksyttyä luonnetestiä. Kun suomalaiset salukit
menestyivät sertejä saaden, niin luonnetestissä tietenkin käytiin. Puusta putosi vaatemytty, kolinaa tuli jostakin jne. Yleensä
koirat selvittivät testin.

Suomalaiset salukit
voitokkaita

tava tuhatta ja sataa, onneksi juuri ja juuri ehtivät. Toinen vielä täpärämpi tilanne
on 2000-luvun alusta Mustikan (Kirman
Laertes) ollessa myös ROP sunnuntaina.
Mustikka päätyi lopulta BlS-3:ksi, ja kiirehän siinä tuli. Pirjot Puttonen ja Lyyra olivat toisella autolla, toisella Hilkka
ja Marina. Autot ajoivat peräkkäin, mutta Marina ja Hilkka eksyivät Tukholman
tieviidakkoon vähän ennen laivarantaa.
Laiva ehti jo irrota laiturista ennen kuin
Hilkka ja Marina saapuivat satamaan.
Puoli tuntia laivan satamasta lähdön jäl-

keen hämmästys ja riemu oli suunnaton,
kun Hilkka käveli laivalla vastaan. Marina
oli onnistunut vakuuttamaan itkien satamassa, että hänen lapsensa olivat menneet
aiemmin laivaan... Laiva palasi satamaan
noutamaan laivasta Jääneet.
Linja-autossa oli todella tunnelmaa.
Bussissa raikui nauru ja laulu. Kukahan
se keksikään sanat ”Onni täällä vaihtelee, Hilkka meitä suojelee...” Yhden ainoan kerran on bussiin tullut vika menomatkalla, mutta bussiyhtiö lähetti tilalle
toisen bussin ja laivaan ehdittiin. Eräällä

1970- ja 80-luvuilla suomalaisille salukeille tuli voittoja ja sijoituksia lähes poikkeuksetta. Tuolloin vielä koirat saivat kiertopalkinnot mukaan, ja kyllä niitä bussiin ja
autoihin kannettiinkin. Kirman Kahraban
’Kaaba’ ollessa sekä lauantaina että sunnuntaina BIS vuonna 1987 tuli palkintoja
bussissa Suomeen iso pöydällinen mukana
Gyllene halsband (kaikkien vinttikoirarotujen sunnuntain BIS). Mainittakoon vielä, että Kaaba oli ensimmäinen saluki, joka
voitti kummankin päivän BIS:n Skoklosterissa. Ennätys säilyi 29 vuotta. (Vasta
2016 Qirmizi Pasmina toisti saman.) Rajojen sulkeuduttua tämän jälkeen Ruotsiin
ja Norjaan (Suomessa löytyneen rabies-tapauksen vuoksi) kymmeneksi vuodeksi ja
niiden auettua uudelleen olivat ajat muuttuneet. Kiertopalkintoja ei annettu enää
mukaan Ruotsin ulkopuolelle.

Paras uros -kehän viisi sijoittunutta.
Vasemmalla Kirman Qhaddam, El Hamrah Ibn-Jagad-Joni, Zohari Esfahane Yaman
(isä Kirman Esfahan), Kirman Feiyat ja Zera’ati Zaf Zahir. Kuva: Jorma Räsänen.

ROP-voittoja Skokosterissa joko lauantaina tai sunnuntaina saivat suomalaisista salukeista 1980-luvulla Kirman Feriyat, Kirman Kahraba, Kirman Khaya,
Kirman Khayata, Omani Mokka, El
Hamrah Fainah, El Hamrah lbn-Jagad Joni. Ainakin kaksi kertaa sekä ROP
ja VSP ovat olleet suomalaisia: 1986 Omani Mokka ROP ja Kirman Kahraba VSP
sekä vuonna 1987 viimeisenä vuotena ennen rajojen sulkeutumista äiti ja poika
Kirman Kahraba ROP ja Kirman Qhaddam VSP. VSP-voittoja ja paras uros- ja
narttusijoituksia oli paljon.

Samoin Suomeen tuli usein kasvattaja- ja jalostusluokan voittoja. Sunnuntain
kaikkien vinttikoirarotujen BIS:n voittaneet salukit ennen vuotta 2016 ovat kaikki olleet kaikki suomalaisia: Kirman Viikari (1975), Kirman Asmayana (1976),
Kirman Elisha kahdesti peräkkäin
(1977 ja 1978), Kirman Feriyat (1981) ja
Kirman Kahraba (1987).

Lopuksi
Ruotsin rajojen mentyä kiinni suomalaisilta koirilta muuttui matkustustapa. Salukeja käytiin edelleen katsomassa Skokloste-

rissa vuoden 1987 jälkeen, mutta lentäen.
Rajojen auettua Ruotsiin kymmenen vuoden tauon jälkeen piti alkuvuosina hankkia vasta-ainetestaukset ja todistukset niistä koirille.
Skoklosteria ei annettu enää 2000-luvun alussa koiranäyttelyihin ja uusi näyttelypaikka piti löytää. Näitä onkin ollut
Skoklosterin jälkeen muutamia (Mariefred, Tammsvik, Lövudden, Strömsholm).
2000-luvulla bussimatkojen lumous oli
haihtunut, ja matkat tehty omilla autoilla ja laivalla. Nämä 2000-luvun matkat
ovatkin sitten toinen tarina.

Pirjo Savolainen

Sirpa Tavasti:
Ruotsin salukierkkari järjestettiin muutamana vuotena Mariefredissä, joka sijaitsee
vajaa sata kilometriä Tukholmasta länteen,
Mälaren eteläpuolella. Kun ensimmäisellä
kerralla oltiin jätetty Ruotsiin rantautuminen näyttelypäivän aamuksi ja juostu sitten junioriluokan salukin kanssa kehään
viimeisenä, toisten seistessä siellä jo asennossa, niin tällä kertaa oltiin tulossa Tukholmaan näyttelyä edeltävänä päivänä.
Laivalla tavattiin toinenkin autollinen
samaan paikkaan pyrkijöitä, ensimmäistä kertaa Mariefrediin menossa. Vanha
navigaattori sai kuskin mietteliääksi, jotta pääsisikö sen avulla vielä perille, joten
me tarjouduttiin oppaiksi ja sovittiin, että ajetaan peräkkäin, oltiinhan me jo toista kertaa matkalla ja meillä oli uudempi navigaattorikin. Lähdettiin sitten ajamaan satamasta läpi Tukholman, vanhasta muistista, navigaattori oli tukena ja
kohteena Mariefred. Yhdestä risteyksestä navi kehotti ajamaan suoraan, muistikuvat kertoivat, että oltiin kyllä edellisenä kesänä käännytty vasemmalle. Olisiko

uusia liikennejärjestelyjä tullut vuoden aikana? Epäiltiin, mutta ajettiin navigaattorin mukaan.
Enää ei liikuttu vanhasta muistista,
vaan pikku apulaisen komentoja seuraten ja se oli hiljaa ja tyytyväinen. Ajettiin
pohjoiseen, kaksi suomalaista salukiautoa.
Kun matka vain jatkui ja navigaattori pysyi hiljaa ja kun todella tiesimme näyttelypaikan olevan etelässä, ajettiin sivuun
moottoritieltä ja pidettiin mietintätauko.
Todettiin, että opastettavan auton navi
yritti ohjata meitä etelään, joten vaihdettiin ajojärjestystä, oppaasta tuli opastettava. Käännettiin keula takaisin ja ajeltiin
Mariefrediin. Vähänkö nolotti ja hitosti nauratti. Ihan kiva oli katsella näkymiä
Tukholman pohjoispuolella, mutta oltiinhan me tuolle vapaapäivälle ajateltu vähän
muutakin ohjelmaa.
Selvisi myöhemmin , että meidän navigaattori tarjosi valintaan kahta Mariefrediä, toinen pohjoisessa ja toinen etelässä. Niistä oli laivalta lähdettäessä valittu se
ensimmäinen. Se olisi ollut jossakin Pohjanlahden perukoilla.

(julkaistu Saluki-lehdessä
3/1995, jossa esiteltiin Sahrai
Henna-el-Safajahia):
Mieluisin näyttelypaikka Hennalle oli
Skokloster. Mistä syystä, sitä voi vain arvailla: saiko siellä toteutettua esiintymistarvetta tai voitontahtoa, miten paljon palkintoina annetut koiranmuonat vaikuttivat
asiaan. Ensimmäisenä vuonna Merva, mukanaan seuraavana keväänä syntyvä kummityttömme Riikka, esitti Hennan. Itse
istuin kehän laidalla jalka kipsissä ottaen
vastaan hulppean määrän palkintoja ja toimien uudelle ”tähdelle” auringonvarjona.
Kotiin tultuamme kysyi Tanu joskus tunnin kuluttua, että kertokaa nyt, miten teillä todella meni, eihän Henna voinut olla
nuortenluokasta BT-2!
Seuraavana vuonna pentuesisarukset Henna ja Harajan ottivat kummatkin
sertit, Henna oli taas BT-2 tullen samalla
POHJ MVA:ksi. Sitä aikaa kun elettiin,
saimme ruusukkeet ja laput vasta luonnetestin jälkeen. Kolmannen kerran Henna
oli BT-2 veteraaniluokasta.
Aina kun Henna osallistui Skoklosterissa ensimmäistä kertaa johonkin luokkaan, tuli voitto. Kahden Paras Veteraani
-vuoden jälkeen emme vain päässeet uuteen senioriluokkaan, rajat menivät kiinni. Mutta, harvapa voi kertoa Skoklosterin
jäniksestä, joskaan se ei tapahtumahetkellä ollut niin hauskaa. Tarvittiin vain pieni
hetki, jolloin remmi oli irti kädestä, ja onneton jänis, joka juuri silloin lähti liikkeelle. Hautausmaalla, paaden takana, Henna sen nappasi ja lähti ylpeänä kohti kehää
jänis suussaan, Tanu ja Salovaaran Kalle
perässään. Kalleltakin olisi voinut kuvaus
onnistua, jos olisi muistanut ottaa linssinsuojan pois! Sinä vuonna ei sitten Skoklosterista muuta saatukaan. •

T U O M A R I KO M M E N T I T, T U R K U K V

Turku KV
Tammikuisessa Turun
kansainvälisessä
koiranäyttelyssä arvosteltiin
69 salukia. Tuomarina toimi
Agneta Doverholt, joka
myös kasvattaa salukeja
kennelnimelllä Dahaqin.
Jos vertaat Turku KV salukeja muihin arvostelemiisi salukeihin, minkälainen kokonaisvaikutelma sinulle jäi ja minkä tasoisina pidit näitä salukeja?

Arvostelemani salukit olivat erittäin korkeatasoisia. Muutamaa yksilöä lukuun ottamatta suurin osa sai erinomaisen.

Mitkä olivat kaikkein positiivisimmat ja
kaikkein negatiivisimmat yksityiskohdat,
joita havaitsit arvostellessasi?

Valtaosalla oli hyvät päät täyteläisellä kuono-osalla. Päät olivat ääriviivoiltaan kauniit, kuono-osat olivat tiiviitä ja niissä oli
näkyvät suonet. (sic!) Ilmeet olivat kauniita. Olin myös hyvin vaikuttunut erinomaisista kaulan kiinnityksistä ja ylälinjoista.

Turun kansainvälisen näyttelyn VSP Aziz Karim ja ROP Aziz Palmira.

tä. Rintakehien syvyys oli hyvä, mutta rintakehän pohjan leveys ei ollut kaikilla riittävä. Joillakin olisi voinut olla kuroutuneempi alalinja. Muutamilla koirilla ei ollut oikeanlaista tiivistä, kauniit ääriviivat
omaavaa päätä ja niillä oli liian roikkuvat
huulet, jotka peittivät alaleuan.

Mitä pidit salukien kunnosta, luonteesta jne.?

Se missä toivoin parannusta muutamalla koiralla, olivat löysät kyynärpäät, jotka
eivät saaneet riittävästi tukea rintakehäs-

Useimmat esitettiin erittäin hyvässä kunnossa. Muutamilla olisi voinut olla parempi lihaskunto, mutta ketään ei esitetty liian lihavassa kunnossa. Turkit olivat
erittäin hyvässä kunnossa ja kaikkien karvanlaatu oli sileä, oikeantyyppinen väristä
riippumatta. Luonteet olivat moitteettomia ja kaikkia pääsi käsittelemään eikä kukaan arastellut liikaa. Muutamia yksilöitä
jouduin hieman vakuuttelemaan siitä, että
näyttelyt ovat kiva juttu, mutta näidenkin
luonteet olivat rotumääritelmän mukaisia.

TULOKSET (ILM. 69 SALUKIA)

ROP-veteraani

ROP, CACIB AZIZ PALMIRA

DIOSKURY LARALANI OF GHAZAL ALFARANA

om. Riitinki Mari & Ekblad Sanja

om. Avomäki Pirjo

VSP, CACIB AZIZ KARIM

VSP-veteraani YASHARS DAIROUH IBN UQIR

om. Piili-Sinkkonen Päivi

om. Heino Mari

SERT DHAWATI UDAY KARAM

ROP-pentu AZIZ RASMI

om. Lagerbäck Siv & Martina, Ruotsi

om. Mäkelä Susanna

SERT WALLABY´S ALIYA AL-SHAMA

ROP-kasvattaja AZIZ

om. Tuominen Piia& Joni

Jalkanen Stina & Janette

Mitkä olivat pahimmat virheet, joita yleisesti esiintyi?

Kummat olivat tasokkaampia, urokset vai
nartut?

Mielestäni taso oli urosten ja narttujen välillä yhtä hyvä. Olin erittäin vaikuttunut
suomalaisten salukien tasosta.

Miten päivän voittajat erottuivat muista?

Pidin paras uros- ja narttuluokkia uskomattoman tasaisina. Päivän voittajat liitelivät kehään, uros oli maskuliininen ja narttu hyvin feminiininen. Narttu voitti, sillä
osui jokainen askel kohdalleen ja se kantoi
itsensä upeasti. Kaikilla PU- ja PN-kehissä
sijoittuneilla koirilla oli erittäin kauniit sivuliikkeet ja kaikki liikkuivat vaivattomasti
pitäen kauniit ääriviivansa liikkeessä.
Haluan kiittää kaikkia, jotka toivat koiransa minulle arvosteltavaksi Turkuun! •

TUULI SOUK AN
V I D EO I TA
N ÄY T T E Y LYS TÄ :
W W W.YO U T U B E . C O M /
U S E R /A AVAT U U L I

Jalostusvalinnoista –
Ihanteellinen jalostussaluki
Kysyimme kotimaisilta ja
ruotsalaisilta salukikasvattajilta.

AL SARAB
SONJA JA BERIT HOLM

Millainen on mielestäsi
ihanteellinen jalostussaluki,
sekä ulkomuotonsa että
luonteensa puolesta?

Millainen on mielestäsi ihanteellinen jalostussaluki, sekä ulkomuotonsa että luonteensa puolesta? Mitkä ominaisuudet sulkevat koiran pois jalostussuunnitelmistasi?

Mitkä ominaisuudet sulkevat koiran
pois jalostussuunnitelmistasi?
Mistä et ole valmis joustamaan?
Millaiset puutteet pystyt
hyväksymään?

Luonteessa pidämme tärkeimpänä hyvähermoisuuden, joka kokonaisvaltaisesti säätelee koiran käytöksen. Miltei, ellei yhtä tärkeä ovat arkuuttomuus ja riittävä itsevarmuus jolloin koiralla ei ole tarvetta käyttäytyä aggressiivisesti. Puruneston täytyy toimia normaalisti. Salukilla saa
olla tietynlainen introverttius ja varautuneisuus, kunhan se ei ole pelkoa. Näemme mielellämme että saluki pysyy suhtellisen pidättyväisenä vieraita kohtaan kuin että rodusta tulee liiaksi ”kultaisen noutajan”
kaltainen. Ystävällinen tiettyyn pisteeseen
asti se saa silti mielellään olla. Arvostamme
itsenäisen mutta yhteistyöhalukkaan salukin, jolla on säilynyt metsästäjän valppaus ja älykkyys.
Ulkomuodoltaan koira harmoninen,
tasapainoinen ja jäntevä kokonaisuus. Rakenne on liioittelematon kaikin puolin,
koira liikkuu vaivattoman kevyesti, ilmentäen silti voimaa askeleessa, ja koko runko pysyy hyvin koossa yhtenä osana eikä
selkä ole suunnattoman pitkä. Selkälinja on vahva, lanne kaartuu hieman ylöspäin lantiota kohti ja rintakehä kuroutuu
hyvin mutta on tarpeeksi pitkä. Säkä on
suunnilleen samalla korkeudella kuin sarvennaiset, korkeintaan vain hivenen näitä korkeammalla, tai koira on hiukan takakorkea. Tärkeää on ettei selkälinja ole
laskeva eikä säkä ole selkästi selkälinjan
yläpuolella. Niveleissä on liikkeessä jäntevyyttä - ominaisuus joka on mielestämme häviämässä länsimaisesta salukipopulaatiosta monien muiden joukossa. Niska
on lihaksikas eikä kohtuuttoman pitkä, lavat viistot ja sulavasti kiinnittyneet runkoon. Pää ei ole liian kapea ja korvat ovat
korkealle asettuneet ja liikkuvaiset. Leuat
ovat sopivan vahvat eivätkä liian kapeat.

Tassut mieluiten tiiviit. Jos mennään estetiikan puolelle niin kauneutta lisää tietenkin kaunis pään muoto: yhdensuuntaiset
pään linjat ja suurehkot, hieman vinot ja
sielukkaat silmät sekä rungon pyöreähköt
muodot. Berit suosii hiukan elegantimpaa ja ilmavampaa tyyppiä kuin Sonja, joka pitää vähän tiiviimmästä (muttei raskaasta) salukista. Myönnämme olevamme
heikkoina kauniisiin päihin, joskin terve
ja symmetrinen rakenne menee edelle.
Hyvällä jalostussalukilla on hyvä metsästysvietti ja osoittaa juostessa kestävyyttä, ketteryyttä sekä nopeutta. Sillä on
myös geneettistä monimuotoisuutta sukutaulussaan, ei siis ole liian vahvasti linjattu. Luonnollisesti yksilö on terve ja mahdollisimman suuri osa lähisukulaisista terveitä ja pitkä-ikäisiä.

Mitkä ominaisuudet sulkevat koiran pois
jalostussuunnitelmistasi?

Luonne- ja terveysongelmat, ylikulmautuneisuus tai hyvin epätasapainossa oleva rakenne, sulkevat koiran pois jalostuksesta. •

AZIZ
STINA JA JANETTE JALKANEN
Ihanteellinen jalostussaluki on tietenkin
täydellinen saluki, mutta valitettavasti sellaista ei ole olemassa. Kuitenkin, ihanteellinen saluki on tasapainoinen kokonaisuus,
jossa on mahdollisimman vähän virheitä.
Tähän tietenkin otetaan huomioon ulkonäkö, luonne ja terveys. Täydellisinkään
saluki ei ole mitään ilman hyviä jälkeläisiä.
On tietysti selvää, että sairasta koiraa ei
voi käyttää jalostukseen. Terveydestä emme tingi.
Saluki on liikkuvaksi tarkoitettu, joten hyvistä liikkeistä emme tingi. Liikkeet
peilaavat niin vahvasti rakenteeseen.
Koska täydellistä salukia ei ole, jostakin on aina tingittävä. Tähän on vaikeaa
vastata, sillä jokainen koira on erilainen ja
omaa erilaiset heikkoudet. •

DYANITOS
INGA-LILL SJÖMAN-RÖNN

EL HAMRAH
PIRJO GRÖNFORS

KASHMANI
KARIN HEDBERG

Millainen on mielestäsi ihanteellinen jalostussaluki sekä ulkomuotonsa että luonteensa puolesta?

Millainen on mielestäsi ihanteellinen jalostussaluki sekä ulkomuotonsa että luonteensa puolesta?

Millainen on mielestäsi ihanteellinen
jalostussaluki sekä ulkomuotonsa että
luonteensa puolesta?

Ihanteellinen jalostussaluki on mielestäni
terve, hyvänluonteinen ja rodunomainen
yksilö. Nämä sanat kätkevät sisäänsä niin
paljon. Ihannesaluki on mielessä jokaisen
yhdistelmän tavoitteena, vaikka se ei suinkaan tarkoita että ihannesaluki olisi virheetön– sellaista yksilöä kun ole olemassakaan.
Ihanne on, että saluki säilyy rodunomaisena. Tänä päivänä kun joka rodussa haetaan
helposti niin näyttäviä yksilöitä, pitää olla
tarkkana ettei näyttävyys vie palaa ihanne
salukista mennessään! En tarkoita sitä, että hyvin menestynyt näyttelykoira ja liiallinen näyttävyys kulkisivat aina käsi kädessä, mutta on hyvä kuitenkin muistaa salukin alkuperä ja historia, sekä asioita kuten
vaivattomat liikkeet ja sopusuhtainen jalo
yleisvaikutelma.
Se nyt pitäisi olla itsestään selvyys, että
vain ja ainoastaan terveillä yksilöillä jatketaan sukua. Terveyteen liittyy muutakin
kun silmät sekä sydän.
Luonne on yksi tärkeimmästä ominaisuuksista mitä koiralla on. Jokainen joka
on elänyt hankalan koiran kanssa tietää,
että se vaatii paljon ja hankaloittaa monella tavalla sitä jokapäivästä elämää. Joten
siitä syystä luonteesta ei milloinkaan tulisi
tinkiä jalostuskoiran valinnassa.

Mistä et ole valmis joustamaan?

Mistä en ole valmis joustamaan? No terveys ja luonne täytyy olla priimaa.

Millaiset puutteet pystyt hyväksymään?

Yhdistelmä kun aina koostuu kahdesta yksilöstä, niin tietysti yritän valita koirat niin,
että ne täydentävät toinen toistaan. Olemme kaikki yksilöitä ja minulle tärkeä yksityiskohta on salukin pää ja ilme. Minun
on vaikeaa kuvitella, että tinkisin päästä
ja ilmeestä, sillä salukin silmissä ja ilmeessä on edelleen se taika, johon aikoinaan
rakastuin.
Hyvät ranteet nousivat aikoinaan tärkeksi, kun oma salukini jouduttiin lopettamaan rannevamman takia. Suorat ja jäykät ranteet koituivat sen kohtaloksi. Siitä
päivästä lähtien olen antanut erityisen arvon hyville ranteille. Se myös mahdollistaa salukin oikeanlaisen askeleen – puhumattakaan kuinka tarpeen se on juoksemisessa! •

Tulee muistaa salukin alkuperäinen käyttötarkoitus, metsästäminen, nopean saaliin kiinni juokseminen. Rotumääritelmä
kertoo ja kuvailee salukin. Vaikka luemme
samaa rotumääritelmää, kukin kasvattaja
muodostaa omassa mielessään ihanteensa.
Itselleni on tärkeää, että saluki on kaikilta
osin liioittelematon. Kaunis pää, jossa itämaiset, oikeanmalliset ja oikein asettuneet
tummat silmät. Ylös kiinnittyneet korvat.
Kaula liittyy sulavasti lapoihin. Hieman
kaareva lanne. Lantio tarpeeksi pitkä ja loiva, mikä mahdollistaa leveän reiden. Riittävän pitkä, kauniisti kannettu häntä. Kohtuullisesti kulmautuneet takaraajat, joissa
oikeat mittasuhteet. Pitkä rintakehä (ei lyhyt syvä kolmio). Vatsalinja kauniisti kuroutunut. Ääriviivat ovat ikään kuin loivia S-linjoja. Luusto vahva ja litteä. Joustavat ranteet, pitkät käpälät. Liikkeet kevyet,
joustavat, maatavoittavat ja vaivattomat.
Tämän lisäksi jalostussalukini on tietenkin
pitkäikäinen ja hyväluonteinen. Ihanteellinen jalostussalukini on myös perusterve,
omaa pitkäikäisen sukutaustan. Jalostussalukini lisääntyy normaalisti, narttu synnyttää ongelmitta ja hoitaa pentunsa hyvin. Uros astuu normaalisti.

Mitkä ominaisuudet sulkevat koiran pois
jalostussuunnitelmistasi?

Jalostukseen ei pidä käyttää arkaa/ agressiivista tai sairasta koiraa. Jos tiedetään, että jättää jotain perinnöllistö vikaa tai sairautta. Vaikka koira itse olisi terve, mutta useammalla sisaruksella tai suvussa on
sairauksia tai vikoja (mm. kivesviat, hammaspuutokset). Urosta tai narttua joka ei
omaa luonnollista sukupuoliviettiä ei pidä
käyttää jalostukseen.

Millaiset puutteet pystyt hyväksymään?

Kompromissejä voi tehdä vähäisistä virheistä huolimatta. Riippuu mihin yhdistetään – ei samoja virheitä. •

Kasvatukseni kannalta suosin klassisia, tyypilisiä, tasapainoisia, terveitä (myös rakenteeltaan) ja elegantteja salukeja, jotka näyttävät siltä, että ne pystyvät rodun alkuperäiseen tehtävään. Liikkeet ovat erittäin
tärkeät, enkä tarkoita vain liikkeitä näyttelykehässä. Kokemus maastokokeista on hyvä, mutta myös niiden näkeminen juoksemassa vapaana. Toiset juoksevat kauniimmin ja tehokkaammin kuin toiset. Luonteen tulee tietenkin olla tyypillinen. Kaunis ilme on piste iin päälle.

Mitkä ominaisuudet sulkevat koiran pois
jalostussuunnitelmistasi?

Jos en ole astuttanut omistamaani narttua,
kyseessä on useimmiten ollut ajanpuute.
Jotkut olen jättänyt pois jalostuksesta, jos
olen havainnut, että se ei olle todellinen
klassinen saluki, sillä ei ole ollut tyypillinen luonne tai jos sen liikkeet ovat olleet
huonot. Tietenkään sairasta koiraa ei tule
käyttää jalostukseen.

Mistä et ole valmis joustamaan?

Tätä pohdin ensimmäisessä kysymyksessä.

Millaiset puutteet pystyt hyväksymään?

Jokaisessa koirassa on virheensä. Virheet
tulee arvioida niiden vakavuuteen nähden ja huomioida kyseisen salukin muu taso. Englantilaisessa rotumääritelmässä virheistä on mainittu: ”Any departure from
the foregoing points [the breed standard]
should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its
degree and its effect upon the health and
welfare of the dog and on the dog’s ability
to perform its traditional work.” •

KIRMAN
HILKKA NOUSIAINEN
Millainen on mielestäsi ihanteellinen jalostussaluki sekä ulkomuotonsa että luonteensa puolesta?

Eihän tällaiseen kysymykseen ole kuin yksi vastaus: terve, tervesukuinen, luonteen
ja ulkomuodon suhteen rotumääritelmän
mukainen! Eri asia sitten on, että rotumääritelmää voidaan tulkita monin eri tavoin,
ja eri ihmiset ymmärtävät sekä lukemansa että näkemänsä usein hieman eri tavoin.
Minä olen siinä onnellisessa asemassa, että
olen jo 1960-luvun lopulla ja siitä eteenpäin vieraillut niiden kasvattajien luona,
joiden linjoihin omat kasvattini pohjautuvat (mm. Knightellington, Mazuri, Burydown, Daxlore ) ja nähnyt ihan ”livenä”
monta sukupolvea sukutauluissa esiintyviä
koiria. Itse olisin saanut näistä vierailuista
enemmän irti hieman kokeneempana saluki-ihmisenä, mutta paljon muistoja näistä jäi näinkin. Jo tuolloin minussa vahvistui käsitys että sukutaulu on kaikkein tärkein asia. Jos se on täynnä rotumääritelmän
mukaisia (ulkomuoto, luonne, käyttöominaisuudet, salukille tyypilliset yksityiskohdat) koiria, niin on aika turvallista käyttää
jalostukseen koiraa jolla on tällainen tausta, eikä sen itse välttämättä tarvitse edes olla mikään huippuyksilö. Varsinkin nykyisin, kun monet rotua arvostelevat tuomarit eivät enää tiedä, milllainen hyvän salukin pitäisi olla, eivät tunne rodun historiaa
eivätkä tunnista rodunomaisia yksityiskohtia, kasvattajien pitäisi olla erityisen tarkkoja rodun erityispiirteiden säilyttäjinä.

Mitkä ominaisuudet sulkevat koiran pois
jalostussuunnitelmistasi?

Tuntematon tai outo sukutaulu, suvussa mahdollisesti toistuvasti esiintyvät virheet ja puutteet salukimaisissa yksityiskohdissa , puutteelliset tiedot luonteista ja
terveydestä.

Mistä et ole valmis joustamaan? Millaiset
puutteet pystyt hyväksymään?

Jos koiralla on (minun mielestäni) hyvä sukutaulu ja sen virheet tai puutteet ovat suvulle epätyypillisiä tai kenties ihan resessiivisiksi tiedettyjä, uskaltaisin käyttää sitä
sellaiselle kasvatilleni, jolla ei ole näitä samoja virheitä tai puutteita vaan samat kohdat ovat sen yksilön ja suvun vahvuuksia.
Esimerkkinä vaaleat silmät jotka ovat resessiivinen ominaisuus, tummasilmäiseen
sukuun yhdistettynä saadaan tummia sil-

miä, mutta aina pitää muistaa vielä se seuraava sukupolvi: niillä on sitten yksi vaaleasilmäsyyden geeni kaikilla, joten seuraavan
sukupolven takana ei saa olla molemmilla
puolilla vaaleita silmiä. •

MATANAH'S
KIKKI SIMONSSON
Mietin näitä kysymyksiä paljon, eikä niihin helppoa vastata lyhyesti ja yksinkertaisesti. Kasvattaminen on paljon enemmän
kuin mitä silmä näkee. Kasvattajan tulee
rakastaa rotua ja ymmärtää sen tarkoitus –
saluki on metsästyskoira.
Sain ensimmäisen salukini yli 25 vuotta sitten ja ensimmäinen pentueeni syntyi
2008. Narttu ei koskaan valioitunut näyttelykehässä, mutta sillä oli mieluisa luonne ja monia muitakin hyviä puolia. Se ei
koskaan arkaillut ja jos se halusi pois tilanteesta, se perääntyi arvokkaasti. Sillä oli asennetta! Koiriemme tulee sopeutua arkielämään ja perheisiimme eikä vain
näyttelykehään.
Katson koirasta useita asioita, kun mietin sen käyttämistä jalostukseen. Onko
nartussa sellaisia ominaisuuksia joita haluaisin kehittää ja millaista tyyppiä se on.
Tutkin sukutaulun siellä useammin esiintyvien koirien varalta ja tutustun suvun
terveyshistoriaan. Pyrin kysymään kokeempien kasvattajien kokemuksia suvun
koirista.
Yritän myös löytää uroksen, jolla ei vielä ole paljon jälkeläisiä. Tutkin myös kuinka useaa sen sukulaista on käytetty. Joskus
joudun käyttämään urosta uuden veren takia, vaikka kaikki sen ulkoiset ominaisuudet eivät olisikaan täydellisiä. Uskon joutuvani tähän tilanteeseen tulevaisuudessa.
Nuorten koirien jalostuskäyttö on asia,
jota en tule ymmärtämään. En ole eläinlääkäri, mutta sairauksista puhuttaessa tiedämme, että ne eivät vielä ilmene nuorissa koirissa. Minulla ei vielä ole useita pentueita enkä kasvata pentuetta joka vuosi.
Kasvattajana koen vastuullisuutta pennunostajiani kohtaan ja haluan heidän saavan kotiinsa perheenjäsenen, joka toivottavasti elää pitkän ja terveen elämän. Toki kasvatuksessani olen kohdannut asioita,
joista en pidä, sairauksia joista en ole ollut tietoinen. Lopulta kyse on siitä kuinka
reagoin vastoinkäymisiin ja toiminko rehellisesti, avoimesti ja vastuuni kantaen. •

QASHANI
MICAELA LEHTONEN
Millainen on mielestäsi ihanteellinen jalostussaluki, sekä ulkomuotonsa että luonteensa puolesta?

Kaikin tavoin terve, kohtuullinen ja liioittelematon metsästävän alkuperäsalukin
mallinen ja -kykyinen koira, joka on itsevarma, sosiaalinen, vietikäs ja tasapainoinen luonne.

Mitkä ominaisuudet sulkevat koiran pois
jalostussuunnitelmistasi? Mistä et ole valmis joustamaan? Millaiset puutteet pystyt
hyväksymään?

Kaikenlaiset krooniset ja/tai perinnölliset
terveydelliset ongelmat totta kai sulkevat
koiran jalostuksesta.
Ulkomuodollisesti haluan säilyttää
metsästävän alkuperäsalukin olemuksen
ja siten karsastan paitsi selkeän liioiteltuja piirteitä myös sellaisia, joita en pidä alkuperäisinä. Näitä ovat vaikkapa liialliset
kulmaukset ja niistä johtuva ylipitkä askel ravissa, laskeva tai notkuva selkälinja, ylikorostunut säkä, ylipitkä ohut kaula, puutteellisesti kurotunut alalinja, liian
raskas rakenne... Paljon näkee tasapainottomia kokonaisuuksia, joissa koira näyttää siltä, kuin se olisi koottu usean yksilön osasista. Sellainen tuntuu monesti käteenkin heppoiselta ja vähän häthätää kokoon kursitulta. Hyvä saluki sekä näyttää
että tuntuu tiiviiltä ja kompaktilta kokonaisuudelta, joka on tehty tehokkaaseen ja
kestävään metsästykseen.
Jostain yksityiskohdasta voin joustaa
jos kokonaisuus on toimiva. Se, miten
korkealla saluki kantaa häntäänsä, miten
sen korvat ovat asettuneet tai minkä kokoiset ne ovat, tai mikä koiran tai sen silmien väri on, ovat asioita, jotka mielestäni ovat toissijaisia. Vaikka tunnustan, että
itseäni häiritsevät kovin raskaat ja alhaalla kannetut korvat tai veltot hännät, ne
ovat kuitenkin yksityiskohtia, jotka eivät
sinänsä vaikuta kokonaisuuden toimivuuteen ja uskoisin voivani ohittaa ne mikäli
koira muuten olisi mieleinen. Toistaiseksi ei ole tarvinnut sitä kompromissia tehdä. Ihanteeni olisi pieni tai keskikokoinen
saluki, mutta isompikin koko on historiallisesti korrekti, tyyppivariaatiotahan on
perinteisesti paljon, kokovaihtelua myös.
Lisäksi länsimaissa syntyneet aavikkosukuiset salukit ovat useimmiten alkuperätuontivanhempiaan ja -isovanhempiaan
suurempia, joten koko kasvaa helposti eri-

toten ulkosiitosyhdistelmissä ja siihen on
vain tarvinnut alistua.
Luonteenkin osalta salukin tulee ennen
kaikkea olla tasapainoinen. Pikkuisen ujo
tai hitusen dominoivampi on ok kunhan
luonne on kuitenkin stabiili ja toimii arjessa ilman ongelmia. Esim. kovin terävä,
arka, aggressiivinen tai vaikkapa eroahdistunut tai muuten stressaava koira on hankala arjessa ja kärsii siitä itsekin. Ideaali on
saluki, joka on sinut itsensä ja ympäristönsä kanssa eikä turhista hötkyile. •

TUULA RAHKONEN
Ihanteellinen jalostussalukini on terve,
monipuolinen harrastuskoira. Täyttää rotumääritelmän ja on hyväluonteinen. Hyväluonteisella tarkoitan sekä tervepäistä,
vieheherkkää kisakoiraa että sosiaalista,
iloista kanssakulkijaa. Vähintään sitä, että
sen kanssa voi kulkea huoletta muiden ihmisten ja koirien parissa. Pentujen myynnin kannalta myös titteleillä tuntuu olevan
merkitystä eli 2 muuten saman tason jalostuskoiraa, niin pakko sanoa, että valitsisin
tittelikoiran.
Poissulkevina tietenkin kaikki sairaudet ja hankaluudet luonteen kanssa. Tutkisin myös tarkasti jalostussalukin kaikki
sukulinjat ja kyselisin kaikilta kasvattajilta ja sukulaisten omistajilta terveydestä ja
luonteesta sekä niiden mahdollisesta periytymisestä jälkipolville.
Poissulkisin myös liioitellut piirteet
esim. ylikulmautuneen takaosan, mikäli partnerilla olisi vähänkään samaa
taipumusta.
En jousta siitä, että jalostussalukilla tai
lähisukulaisilla on perinnöllisiä sairauksia
tai kyseenalaista luonnetta.
Voisin hyväksyä esim. ylikulmautuneen takaosan, vajaammat etukulmaukset
tai vaatimattomamman alaleuan, jos uskoisin partnerin täydentävän niitä omilla
ominaisuuksillaan.
Hapsullisilla tykkään runsaista hapsuista, mutta voisin hyväksyä muuten hyvän vähähapsuisemmankin.
Tällaisiin kysymyksiin kaikki varmaan
vastaavat samalla tavalla. •

SADAQA
KATARINA PETERSSON
Millainen on mielestäsi ihanteellinen
jalostussaluki sekä ulkomuotonsa
että luonteensa puolesta? Mitkä
ominaisuudet sulkevat koiran pois
jalostussuunnitelmistasi?

ris, Ibinores, Sedeki, Mazuri ja Jen Araby).
Tarvittaessa pystyn ajattelemaan ulkosiitosta suosimani tyypin puitteissa.

Millaiset puutteet pystyt hyväksymään?
Hieman liian suorat takakulmaukset. •

Tietenkin kaksi ongelmallisinta seikkaa
ovat terveys- ja luonneongelmat.

SHIRIN ROYA
ANNIKA ANDERSSON

Mistä et ole valmis joustamaan?

Ihanteellinen narttu on omiin silmiini kaunisrakenteinen. Sillä on kaunis ilme ja pää,
minulle silmien muoto ja väri on tärkeää.
Toivon myös kaunista etuosaa, pehmeää
ylälinjaa ja vahvaa takaosaaa. Sen ei tule olla liioiteltu. Pidän salukista, jonka kaikki
osat ovat harmoniassa keskenään. Sen tulee liikkua hyvin. Ja tietenkin sillä tulee olla salukimainen luonne.
En pidä suorista välikämmenistä, pienistä tassuista enkä lyhytselkäisistä salukeista, joiden lanne on kaareutunut ja joiden risti on jyrkkä. Nenän pigmentin tulisi olla hyvä. Kulmausten tulee olla tasapainossa niin edessä kuin takana. Salukin
liikkeet ovat minulle erittäin tärkeitä.
Salukin olemuksen tulisi olla vahva ja
terve, mutta sen tulisi silti olla elegantti.
Liikkeiden tulisi olla kuin unesta eikä kulmaukset saa olla liioiteltuja.
Pystyn hyväksymään esimerkiksi puutteen pään kauneudesta. Samoin täydellisistä kulmauksista, jos ne ovat vain hieman yli
tai alle ihanteeni. •

Salukin tulee olla tasapainoinen ja tyypillinen rotunsa edustaja, jolla on hyvä rotutyyppi ja erinomaiset liikkeet niin kyseisellä
yksilöllä itsellään mutta myös sen sukutaulussa. Tutkin aina sukutaulut ja keskustelen muiden kasvattajien kanssa. Omistajiin
otan yhteyttä niin usein kuin mahdollista.

Millaiset puutteet pystyt hyväksymään?

Pystyn hyväksymään kokonaiskuvaan nähden puutteellisempia yksityiskohtia. Hyväksyn virheet uroksessa, jos nartussa samat yksityiskohdat ovat hyvät. Esimerkiksi jos uroksellla on lyhyet varpaat, huonot
tassut mutta sen molemmilla vanhemmilla
ja isovanhemmilla on täydelliset salukintassut, saatan silloin hyväksyä tämän puutteen
uroksessa. Kyse on kokonaiskuvasta: jalostusyksilöstä ja sen sukulaisista. Siitä millainen yhdistemä pari on ja ettei niillä ole samoja puutteita. •

SHAMALI
CHRISTER EDLING
Millainen on mielestäsi ihanteellinen jalostussaluki sekä ulkomuotonsa että luonteensa puolesta?

Uros: Int Ch Ben Huris Adir
Narttu: Ch Shamali Elishama
Pidän mustista grizzleistä, mutta muuta
laatutekijät ovat tärkeämpiä. Punaiset koirat ovat kauniita, mutta eivät ole Shamalin
"tavaramerkkejä".

Mitkä ominaisuudet sulkevat koiran pois
jalostussuunnitelmistasi?

Suora etuosa, heikko alaleuka, jyrkkä risti ja luonteen puutteet, jos uskon sen olevan periytyvää.

Mistä et ole valmis joustamaan?

Leijuvasta liikkeestä, hyvin rakentuneesta etuosasta ja kauniista päästä. Sukutaulun tulisi enimmäkseen johtaa 10–14 sukupolven aikana suosikkikoiriini (Ben Hu-

TAZILLAH
SATU HYVÄRINEN
Yleisesti kysymyksiin: Ihanteellista jalostussalukia on vaikea määrittää, koska jokainen yhdistelmä on uniikki. Joitakin
suuntaviivoja voi antaa, mutta koskaan
asiat eivät ole kiveen kirjoitettuja. Liika
ehdottomuus voi koitua turmioksi, kuten myös liika leväperäisyys. Oleellista on
myös se, että tarkastelee kriittisesti jo tekemiään yhdistelmiä, ja ammentaa niistä tulevaisuuden oppeja.

Millainen on mielestäsi ihanteellinen jalostussaluki sekä ulkomuotonsa että luonteensa puolesta?

Ihanteellinen jalostussaluki on aina perusterve, rakenteellisesti tasapainoinen, rotumääritelmän kuvauksen mukainen usein
keskikokoinen, helppohoitoinen ja kauniisti liikkuva koira. Sillä on sukutaulu, jo-

ka edustaa sitä itseään, eli siis se on hyvän
sukutaulunsa tyypillinen jatke. Sen luonne on sopivan sosiaalinen ja helposti lähestyttävä, kuitenkin mielellään sillä pitäisi olla ajoviettiä. Se saisi olla aktiivinen ja iloinen, mielellään pitkäikäisestä ja terveestä
suvusta.
Jalostusnartussa hyviä puolia ovat myös
tilava runko, hyvä luusto, hyvä ruokahalu
ja tietynlainen sitkeys.
Jalostusuroksessa korostuvat tasapainoinen luonne, sopiva vahvuus ja
maskuliinisuus.
Usein käy niin, että jokin koira jää pois
jalostuksesta, vaikkei sillä olisi mitään ehdottomia syitä jäädä käyttämättä. Sille ei
vain ole löytynyt sopivaa paria, jonka takia se jää sivuun.

pia yhteen suunnitellun parinsa kanssa, ja
niiden sukujen tulee sopia yhteen. Sukutaulu merkitsee jalostuskoiralla yhtä paljon
kuin koira itse. •

Mitkä ominaisuudet sulkevat koiran pois
jalostussuunnitelmistasi?

Koiralla ei saa olla huono luonne eikä se
saa olla sairas.

Mikä sitten estää jalostuskäytön? Minulle
luonteen epävakaisuus, arvaamattomuus,
arkuus ja aggressiivisuus ovat tällaisia syitä. Myös rakenteen heikkous (esim. suora
edestä ja ylikulmautunut takaa), kokonaisuuden epätasapaino, liian iso koko, heikot liikkeet, epätyypillinen pää, liian kevyt luusto ovat näitä syitä. Tietenkin myös
sairaudet estävät jalostuskäytön. Tilanteen
mukaan jätän käyttämättä myös vakavasti sairaiden koirien sisarukset, riippuen sairauksista ja tilanteesta, sekä siitä, mitä tietoa periytyvyydestä on olemassa. Oma kokemus on tässä isona apuna myös, koska
tiede etenee hitaasti. Ehdottomuus ei ole
aina hyväksi, mutta liikaa riskejä ei kannata ottaa.

Mistä et ole valmis joustamaan?

En voi joustaa terveydestä, luonteen isot
ongelmat kuten arkuus tai aggressiivisuus
estävät jalostuskäytön. Salukin pitää olla tyypillinen, ja mittasuhteiltaan oikea.
Heikko takaosa sulkee pois jalostuksesta,
koska salukin voima tulee sieltä.

Millaiset puutteet pystyt hyväksymään?

Arvostan sitä, että salukia on viety käyttöpuolen aktiviteetteihin, mutta pystyn hyväksymään sen, ettei yksilöllä ole kokemusta ja näyttöä käyttöpuolelta. Voin hyväksyä
hieman liian pehmeän luonteen, jos koira
on kuitenkin avoin ja iloinen. Saatan hyväksyä hiukan liian niukat kulmaukset, sekä hieman liian runsaat kulmaukset, kunhan aina etuosa ja takaosa ovat tasapainossa. En vaadi jalostuskoiralta täydellisyyttä,
vaan kokonaisuus on tärkein. Sen tulee so-

TA'ZIM
MARIE PALMQVIST

liset lähtökuopat tulevaisuuteen ja uusiin
koteihinsa.
Terveystutkimukset luonnollisesti ovat
määräysten mukaiset, mutta sen lisäksi on
tärkeää että jalostukseen käytettävät koirat ovat perusterveitä koiria: ei allergioita ei eritysruokavalioita – periaatteessa
eläinlääkärikäynnit ovat vain rokotuksissa käyntejä. Normaali astutus, synnytys ja
pentujen hoitaminen normaalitilanteessa.

Millainen on mielestäsi ihanteellinen jalostussaluki sekä ulkomuotonsa että luonteensa puolesta?
Mitkä ominaisuudet sulkevat koiran pois
Paras jalostusnarttuni on C.I.B NORD jalostussuunnitelmistasi?
CH NO CH DK Klb JCH Ta’zim Gaia
Gemmilah. Tässä nartussa kaikki on kohdillaan ja se on luonteeltaan ystävällinen.
Se vastaa ideaaliani.

Rotutyyppi, luonne ja terveysasiat.

Mistä et ole valmis joustamaan?

Millaiset puutteet pystyt hyväksymään?

Mistä et ole valmis joustamaan?

Haluan että uroksella on hyvä luonne, hyvä rintakehän leveys, syvä rintakehä ja hyvät kulmaukset etenkin etuosassa.

Mistä et ole valmis joustamaan?

Rotutyyppi, luonne ja terveysasiat.
Valionarvot eivät paljoa merkitse jalostuksessa – lähinnä ne ovat osoitus omistajan
aktiivisuudesta näyttelyissä tai juoksukilpailuissa ja muissa harrastuksen lajeissa.
Tärkeintä kasvattajalle on tuntea oma rotu
mitä kasvattaa sen historia ja käyttötarkoitus ja omien koirien ominaisuudet. •

Millaiset puutteet pystyt hyväksymään?

Pystyn hyväksymään hieman suorat välikämmenet ja hieman jyrkän ristin. •

YUZAK
PIRJO PUTTONEN

WALLABY’S
SAIJA JUUTILAINEN

Millainen on mielestäsi ihanteellinen jalostussaluki, sekä ulkomuotonsa että luonteensa puolesta? Mitkä ominaisuudet sulkevat koiran pois jalostussuunnitelmistasi?

Millainen on mielestäsi ihanteellinen jalostussaluki, sekä ulkomuotonsa että luonteensa puolesta?

Mielestäni kasvattaminen alkaa aina ihanteellisesta nartusta - millä tahansa osa-alueella heikkotasoisella nartulla ei
rotua jalosteta eteenpäin, oli uros kuinka
ihanteellinen ja rodunomainen tahansa.
Joten pentueita suunnitellessa aloitetaan oman narttulinjan kartoittamisesta etsin tasapainoista ja rodunomaista narttua, jolla on rodun oikeat mittasuhteet ja
rotutyyppi yksityiskohtineen.
Jalostuskoirat saavat mielellään olla hyvin rakentuneita - tässä kohtaa painotan
vielä rotumääritelmän tuntemuksen tärkeyttä, kuten myös jalostuskoirien sukutaulun tuntemusta koirakohtaisesti isovanhempiin ja sisaruksiin.
Myös luonne on tärkeä ominaisuus hyvähermoinen tyypillinen salukinarttu osaa hoitaa ja kasvattaa pentunsa ja tekee kasvattajan työn paljon helpommaksi. Näin pennut saavat parhaat mahdol-

Saluki on sielukas seurakoira mutta myös
metsästyskoira, jonka todellinen jalostusarvo meillä länsimaissa jää pitkälti arvailujen varaan. Olisi ihanteellista aika ajoin
käyttää jalostukseen yksilöitä alkuperämaissa metsästyksessä ansioituneista sukulinjoista. Arkuus, liiallinen pehmeys luonteessa ja huonot liikkeet – ja tällä tarkoitan laukkaa, joka rakenteellisista syistä ei
etene maatavoittavasti ja vaivattomasti –
ovat virheitä, joita ei tulisi jalostaa eteenpäin salukissa. Vahva mieli vahvassa kehossa on resepti vaivattomaan arkeen ja kivaan harrastamiseen. Sopeutumiskykyä ja
kaikkiruokaisuutta peräänkuulutan myös
jalostussalukilta.

Mistä et ole valmis joustamaan?

Luonteen lujuus ja kehon kestävyys tekevät tasapainoisen koiran, mistä lähdetään.
Salukin kohdalla tämä ei riitä vaan haluan
nähdä nopean ja kestävän juoksijan. Käyttö muovaa muodon, saluki on niukkuuden
koira monella tapaa.

Millaiset puutteet pystyt hyväksymään?

Ulkonäön yksityiskohtiin voidaan keskittyä kun muu paketti on kasassa. Tunnistan
kauniin pään ja ilmeen, mutta ilman metsästyskoiran paloa ja kykyä toimia ne jäävät
latteuksiksi. Kauneusihanne salukeissa on
minulle aina alisteinen henkiselle ja fyysiselle suoriutumiskyvylle. •

ZARABIS
RITVA JA JARI LATVA-RASKU
Millainen on mielestäsi ihanteellinen jalostussaluki, sekä ulkomuotonsa että luonteensa puolesta? Mitkä ominaisuudet sulkevat koiran pois jalostussuunnitelmistasi?

Ihanteellinen jalostussaluki on aktiivinen,
leikkisä ja oppivainen sekä sillä on tasapainoisen käyttötarkoituksen mahdollistavan
luonteen ja rakenteen lisäksi hyvä fyysinen suorituskyky. On salukinarttuja, jotka
sopivat paremmin äideiksi ja synnyttäjiksi. Saluki on atleettinen vinttikoira, jonka
suuri sydän tarvitsee terveenä pysyäkseen
kyvyn pumpata ja pumpattavaa. Ulkonäön
erinomainen mittari on salukin rotumääritelmä. Sen hyödyntämistä myös koiranäyttelyissä pitäisi mielipiteiden sijasta lisätä.
Väitetään, että koiran aggressiivisuudesta periytyy 80 %, luonteesta puolet ja
käyttöominaisuuksista kolmannes. Koirien luonneongelmat periytyvät suhteellisen samalla tavalla kuin ihmisen. Jos saluki on aggressiivinen tai taipuvainen peloissaan hyökkäämään, sitä ei saisi jalostukseen käyttää. Koska saluki on pienestä geenipoolista peräisin oleva rotukoira,
olisi varmistuttava, että jalostusyksilöt itse ovat elinvoimaisia, lisääntymiskykyisiä
ja syntyisin terveistä sukulinjoista.
Mikäli 30 sukupolven taakse yhden
salukin jokainen esivanhempi olisi eri koira, näitä salukeita olisi yli miljardi. Länsimaisten salukien perimästä 80 % on pe-

räisin ainoastaan kymmeneltä kantayksilöltä. Saman verran on salukien alkuperäisen esiintymisalueen isä- ja äitilinjoja.
Äiti- ja isälinjoista Suomessa 80 % on peräisin kahdelta urokselta ja nartulta. Pentuesisarusten geneettinen ero on puolet ja
suomalaiset salukit ovat keskimääräiseltä
sukusiitosasteeltaan geneettinen serkkupopulaatio, eli samanlaisten kromosomijaksojen osalta melkein yhtä paljon sukua
kuin pentuesisarukset. Jalostus on näin ollen sattumien summaa ja yksilöiden merkitys muutama sukupolvi taaksepäin katoaa keskinäisen sukulaisuuden vuoksi.
Myös alkuperämaiden salukit ovat samaa
geenipoolia, jopa enemmän kuin jotkut
suku- ja linjasiitoksella eriytyneet salukilinjat. Jotta salukit eivät olisi serkkuja keskenään, pyrkikäämme tekemään niistä
terveysriskien välttämiseksi vähintään geneettisiä pikkuserkkuja. Saluki on yksi ainoita koirarotuja, joiden parissa se vielä on
mahdollista.

Mistä et ole valmis joustamaan?

Riittävän elinvoimaisia, siksi salukina suorituskykyisiä, rakenteeltaan rodunomaisia,
terveitä, luonteeltaan kotona ja harrastuksissa yhteistoimintakykyisiä jalostusyksilöitä ei ole kovin paljon tarjolla varsinkin, jos
haluaa, että ne ovat terveysriskien vähentämiseksi ja ominaisuuksien ylläpitämiseksi riittävän etäsukuisia. Tunnepohjaisia
päätöksiä pitäisi välttää, sillä tunteet ovat
kasvattajan sisällä, mutta salukit useimmiten ovat jonkun muun kuin kasvattajan
ulkopuolella.

Millaiset puutteet pystyt hyväksymään?

Kohtuullisen hyväksi odotettavan jalostustuloksen vuoksi voi hyväksyä kokonaisuutta ajatellen vähemmän merkityksellisiä puutteita, kuten ulkonäön yksityiskohtia. Saluki ei ole tyhjästä syntynyt savimalli, vaan hyvässä ja pahassa osa rodun joko
peruuttamatonta tai vaikutettavissa olevaa
historiaa. •

World
Dog
Show
2017
Maailman Voittaja -näyttely
järjestettiin 8.–12.11.2017
Saksassa, Leipzigissa. Tulokset
olivat historialliset, sillä sekä
urosten että narttujen MV17 tittelit tulivat suomalaiselle
kasvatustyölle, Stina Jalkasen
ja Janette Jalkasen Aziz-salukeille. Tuomareina toimivat
Ute Lennartz (Saksa) ja
Lotte Jörgensen (Tanska).
TEKSTI SANJA EKBL AD
K U VAT R E N ATA E WA G O E L
JA TEX TERRI

Rodun paras ja vinttikoiraryhmän kolmas oli Aziz Qitarah, omistajina Ingunn
Solberg-Eriksson ja Nicklas Eriksson
Ruotsista. Urosten cacibin ja MV-tittelin
voittaja oli Sanja Ekbladin ja Pasi Soinisen omistama Aziz Pacifico. Uroksia oli
ilmoitettu paikalliselle kasvattajatuomari Ute Lennartzille (kennel Mata Salamata’s) lähes 90 ja narttuja tanskalaiselle Lotte Jörgensenille 80. Ute Lennartz teki rodun parhaan valinnan ja ryhmän arvosteli
Luis Pinto Teixeira Portugalista. Salukeja oli ilmoitettu Leipzigiin peräti 18:sta eri
maasta ja kaukaisin osallistuja oli Japanista. Eniten salukeja oli isäntämaa Saksasta.
Reissuun lähtivät Finnairin siivin Pepsi, Janette ja Pasi. Lennot varattiin Helsinki-Vantaalta Berliiniin ja sieltä matka jatkui vuokra-autolla Leipzigiin. Lentäminen Saksaan koiran kanssa oli nopeaa ja
käytännöllistä joskin lentovarauksen koira-asiat kannattaa aina tuplavarmistaa virkailijalta ennen matkaa. Retkiseurue saapui Leipzigiin lauantai-iltana ennen näyttelyä. Jännittävän näyttelypäivän jälkeen
pitkät yöunet maistuivat koko porukalle.
Maanantaina olikin aika lähteä taas Berliiniä kohti. Siellä oli aikaa käydä katsomassa mielenkiintoisimmat nähtävyydet
ja Pepsikin sai pitkän kävelyn ennen paluulentoa. Pepsi on onneksi hyvin ren-

to reissukaveri, joka sopeutuu paikkaan
kuin paikkaan. Uuden maailmanvoittajan ja samalla vieläpä kansainvälisen valion kanssa oli helppo lähteä hymyillen kohti Suomea.
Tässä Ute Lennartzin kommentit Tarahista ja Pepsistä.
”Haluan, että saluki on kohtuullinen.
Sellainen, joka kykenee tekemään sen mitä varten se on aikoinaan jalostettu. Kaikkein tärkeintä minulle on rotutyyppi ja
liikkeet. Liikkeessä ei saa olla mitään liioiteltua, vaan askeleen kuuluu olla kevyt
ja vaivaton.
Molemmat salukit (Aziz Qitarah ja
Aziz Pacifico) kiinnittivät heti katseeni astuessaan kehään. Ne ovat hyvin tyypillisiä, erinomaisen rotutyypin omaavia yksilöitä. Niillä on oikeat mittasuhteet yhdistettynä kevyihin ja vaivattomiin liikkeisiin. Niillä on tyypilliset kulmaukset,
ei liian suorat eikä liian voimakkaat. Pidin
niiden päistä ja lempeästä ilmeestä. Näiden salukien läpikäynti oli miellyttävä kokemus, missään ei ollut mitään ylimääräistä. Ei ole montaa asiaa, mitä näissä kahdessa muuttaisin, kenties haluaisin nähdä
uroksella hieman voimakkaamman ylälinjan. Molemmat salukit esitettiin täydellisesti. Ne todellakin ansaitsivat voittonsa ja
sijoituksensa tänään.” •

Jonossa Dabka’s Italy, Aziz Pacifico, Elamir Gypsy Power,
Aziz Qitarah, Qirmizi Quinntessence ja Badavie Miriel.

TEXTERRI

TULOKSET
ROP, CACIB, MV-17, RYP 3 AZIZ QITARAH
om. Eriksson Nicklas & Ingunn Solberg-Eriksson (Ruotsi)
VSP, ROP-veteraani, MVV-17 DABKA’S ITALY
om. Anders Persson & Persson Anders (Ruotsi)
CACIB, MV-17 AZIZ PACIFICO
om. Ekblad Sanja & Soininen Pasi (Suomi)
VSP-veteraani, MVV-17 BADAVIE MIRIEL
om. Nordin Maria & Otto Monica (Ruotsi)
ROP-juniori, JMV-17 ELAMIR GYPSY POWER
om. Cabral Mario (Espanja)
VSP-juniori, JMV-2017 QIRMIZI QUINNTESSENCE
om. Eriksson Nicklas & Ingunn (Ruotsi)
ROP-pentu ZADONAS DURANDAL
om. Levenskog Elisabet (Ruotsi)
ROP- & BIS 1 -kasvattaja BADAVIE, Nordin Maria (Ruotsi)
ROP-pari SHIRAZ SALMANAZAR SAPHIR & SHIRAZ PERLE D’AYALA
om. Sauret Mickaele & Le Luc Sandrine (Ranska)

Aziz Qitarah. Omistaja ja esittäjä Nicklas Eriksson.

Aziz Pacifico.
Kasvattaja ja esittäjä Janette Jalkanen.

VSP-veteraani Badavie Miriel ja ROP-veteraani Dabka’s Italy.

petra samuelsson
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Mikä sai sinut innostumaan
salukeista?
Ihan yksityiskohtaisesti en enää edes muista. Koirakirjoja tuli luettu suurella intohimolla, niin sieltä sen ensimmäisen kipinän
on täytynyt syttyä. Saluki oli jotenkin täysin erilainen kuin muut koirarodut. Tuntui, että voiko sellaisia tavallinen ihminen
edes omistaa. Kun luonnossa, eli siihen aikaan näyttelyissä, nähdyt muutamat yksilötkin olivat tehneet vaikutuksen koko perheeseen, niin haave salukista vain kasvoi ja
kasvoi lopulta toteutuen. Salukit ovat siis
olleet elämässäni lapsuudenkodista lähtien,
ensimmäinen salukimme oli KANS &
FIN, EST, RU MVA, EEV-98 Aziz Azal.

Mistä kennelnimi sai
alkunsa?
Alun alkaen Ruda on keksimällä keksitty mitään tarkoittamaton ainutlaatuiseksi
tarkoitettu kutsumanimi belgianpaimen-

Rudan R- pentujen isä Al Wathba Umm Lajj Ibn Sahib (samalla kuvan pennun isoisä), sylissä Rudan Himayat, oikealla Rudan Rifkat.

koiralleni. Mielestäni nimi oli sopivan näpäkkä myös kennelnimeksi. Hain kennelnimen salukeille, mutta hakiessa en ollut
ollenkaan varma tulenko koskaan mitään
kasvattamaan. Tulipahan tiedonhaluisena käytyä kasvattajakurssi. Sittemmin on
käynyt ilmi, että ruda on latviaksi ruoste. Sopivasti sana on myös nimitys mm.
fawn- ja soopeli-värityksille, ainakin mikäli näyttelyluetteloiden tietoihin on uskominen. Joten fawnin värinen kantanarttu
on kuin tähtiin kirjoitettu. Latviaksi ajatellen belgilleni Ruda-nimi ei sitten ole
ollutkaan ihan kuvaava, se kun oli musta
groenendael.

Miksi halusit kasvattaa
salukipentueen? Mikä on
kannustanut jatkamaan?
Minulla oli ilo omistaa narttu (Aziz Tabassom), joka luonteensa ja ulkonäkönsä
puolesta oli mielestäni hyvin rodunomainen. Halusin tästä nartusta itselleni pen-

nun ja vaikutti siltä, että en ollut yksin haluni kanssa. Minulla oli silloin hyvän nartun lisäksi tilaa ja aikaa pentueen kasvattamiseen, joten oli mahdollista toteuttaa
oman näkemykseni mukainen pentue. Toscalla oli silloisten terveystutkimusten perusteella terveyskin kohdallaan, niin ryhdyin tuumasta toimeen. Ihan hätiköidys
ti en ryhtynyt kasvattajaksi; 20 vuotta tuli
rodun parissa touhuttua ennen pentuetta,
joten koin, että jonkinlainen näkemys rodusta jo on.
Kasvatustyötä jatkamaan ovat saaneet
itsekkäät halut saada tietyn nartun pentu
ja ajatus, että rodulle on hyväksi, että usea
eri koira jatkaa sukua sen sijaan, että pieni
joukko koiria pitäisi rodun jatkumoa yllä.
Myös koirastaan aidosti onnelliset kasvatinomistajat ovat saaneet jatkamaan tähän asti. Mutta erinäisen sattumuksen
takia pitää kasvattamisen mielekkyyttä
miettiä nyt tovi jos toinenkin.

Kerro pentueistasi.

Olen kasvattanut vain kolme pentuetta ja
niistä vanhimmat täyttävät vasta 10 vuotta.

R-pentue

Rudan Razeel. Kuva: Linda Frisén.

Rudan Rouhani.

Rudan Redwan. Kuva: Taru Nousiainen.

Rudan Raguass. Kuva: Kirsi Hyvärinen.

Yhdeksän pennun (6+3) R-pentue syntyi
23.5.2008 yhdistelmästä C.I.B, POHJ,
DK MVA Al Wathba Umm Lajj Ibn Sahib – C.I.B, FIN, NO, EE, LT MVA,
EEV-07 Aziz Tabassom.
”Umme” asui Ruotsissa ja kävin siellä
astutusreissulla. Halusin ulkosiitospentueen lisätäkseni geenien monimuotoisuutta
ja urokseksi jonkun, jota itseään eikä sen
sisaruksia olisi hirveästi käytetty jalostukseen, jotta yhdistelmällä olisi jotain uutta tuotavaa rotuun. Umme oli mukavaluontoinen ja sillä oli hyväksytty juoksukoetulos ja Toscallakin 2 maastosertiä, joten uskoin, että jonkinlaisia maastokoiriakin voisi yhdistelmästä syntyä. Syntyväksi
toivon sen tyyppisiä salukeja, mistä pidän.
Umme ei vielä ollut kansainvälinen valio,
mutta ainakin kotimaansa valio se oli jo
silloin. Aikaisempia pentueita uroksella ei
ollut. Ulkonäön yksityiskohtana halusin
säilyttää salukin viistot ranteet, joka ominaisuus oli molemmilla valituilla vanhemmilla. Ennen R-pentuetta ei Suomessa ollut ollut sileitä pentueita pitkiin aikoihin.
Olin jännittynyt, löytyisikö mahdollisille
sileäkarvaisille muunnoksille koteja, vaikka itselleni ei Ummen keksimisen jälkeen
yksinkertaisesti ollut muita vaihtoehtoja
urosehdokkaiksi. Toscan jalostuskäytön
perusteluita tulikin jo kasvatustyön aloittamisesta kertoessani.
Kaikki pentueen nartut ja kaksi urosta ovat isänsä tapaan sileäkarvaisia. Mitäkö muuta sain? Luonteet vaihtelevat lupsakoista ärmätteihin, se yllätti. Yksi kivesvikainen. Kuusi ”ärristä” on sydänultrattu,
ei kylläkään iäkkäinä, mutta ne olivat kuitenkin silloin terveitä. Valitettavasti tästä
pentueesta on kuollut jo neljä, kaksi tapaturman seurauksena, yksi syövän ja yksi
kroonisen keuhkosairauden vuoksi, jolle
ei saatu lopullista diagnoosia. Pentueesta
yksi uros ja kaksi narttua on jatkanut sukuaan. Tyypiltään jokainen pentu on sitä
mitä hain, mutta osan luonteiden kipakkuus yllätti.

H-pentue

Toinen pentue on 6.6.2013 syntynyt
H-pentue, jossa on 1+3 pentua. Isä: DE
CH (VDH), DE JCH Mah’jeed Za’im
Al Asmaanii, emä: FI, SE, EE, LT MVA,
LTV-11 Rudan Rifkat.
Ensimmäisen pentueen jälkeen kasvatustyöni jatkui, kun näin kasvatissani Ritussa jalostuspotentiaalia ja halusin siitä itselleni pennun. Ritu oli mielestäni perussaluki, ja vanhan kansan kasvattajien juttujen perusteella hyvä peruskoira on usein
ihan paras mahdollinen jalostuskoira. Ulkosiitos oli taas mielessä ihan samoilla perusteilla kuin ensimmäisenkin pentueen
kohdalla, eli hain heterotsygootiaa. Ihastuin ensin Mah’jeedin isään Fahim von
der Irminsuliin. Tiesin, että todennäköisesti minulla ei koirineni ole mahdollisuutta lähteä Itävaltaan asti astutusreissulle, joten pakastesiemennys olisi ainoa mahdollisuus. No, ikää oli herralla jo niin paljon, se oli jo yli 10-vuotias, että sen onnistuminen olisi epävarmaa. Niinpä käänsin
katseeni hänen poikiinsa ja niin päädyin
komeaan Sveitsissä kasvatettuun Saksassa asuvaan black & silver -väriseen urokseen. Uroksella oli mukavasti yhdysvaltalainen emä, jonka lähisukua ei Suomessa
ollut entuudestaan. Eikä sillä ollut entuudestaan kuin yksi pentue. Haastattelun
perusteella uros oli peloton, muiden koirien ja ihmisten kanssa kivasti toimeentuleva ja silläkin oli hyväksyttyä käyttökoenäyttöä. Sen sydän oli ultrattu terveeksi.
H-pentueessa sain äitinsä tyttöjä, eli
grizzlejä sileäkarvaisia ja isänsä pojan, eli
hapsullisen mustan pojan. Pennuista yhdellä oli häntämutka, eli siitä tiedettiin heti, että näyttelyihin ei ole asiaa. Pentue on
suhteellisen nuori eikä sille ole tehty terveystarkastuksia. Kaikki ovat erinäköisiä
ja luonteetkin ovat laidasta laitaan. Itselläni oleva Himayat steriloitiin jo nuorena, koska sen kiima oli epänormaalin pit-

"Ennen R-pentuetta ei Suomessa ollut ollut sileitä pentueita
pitkiin aikoihin. Olin jännittynyt, löytyisikö mahdollisille
sileäkarvaisille muunnoksille koteja, vaikka itselleni ei
Ummen keksimisen jälkeen yksinkertaisesti ollut muita
vaihtoehtoja urosehdokkaiksi. "

Rudan Himayat.

"Ritu oli mielestäni
perussaluki, ja vanhan
kansan kasvattajien
juttujen perusteella hyvä
peruskoira on usein
ihan paras mahdollinen
jalostuskoira."
kä. Itse olen arvellut, että tämä saattoi vaikuttaa sen luuston kestävyyteen ollen osasyyllisenä siihen, että sen värttinä- ja kyynärluu murtuivat juoksemisonnettomuudessa. Jalka korjattiin leikkauksessa metallilevyllä, mutta se ei tullut entiselleen.
Lupaavasti alkanut juoksu-ura (serti ja toinen sija ensimaastoissa) loppui siihen eikä näyttelyissäkään ole enää pärjätty entiseen malliin, kun oikea jalka on virheellisessä asennossa.
Pentueen poika Hakeem on iso, vanhanaikaista tyyppiä oleva kevyesti liikkuva herrasmiesmäinen uros, jota on näyttelytetty hyvin vähän, mutta se on kunnostautunut erinomaisesti seurakoiran roolissa. Parempina aikoina olen tulevaisuutta
ajatellen suunnitellut, ja omistajan kanssa
alustavasti sopinut, että mahdollisesti otatettaisiin tämän vuoden aikana spermaa
pakkaseen talteen.
Rudan Norris ja Rudan Netanya.
Alemmassa kuvassa Kirsi ja Netanya.

Rudan Hakeem.

N-pentue

Kolmas ja viimeisin pentueeni on
10.5.2016 syntynyt N-pentue (4+3). Pentueen isä on C.I.B, FI, EE, LV MVA Sunfire Harigat ja emä FI, EE KVA-m, PM11 Shadmore Nimueh.
Pentue on tehty sukuhaaran sammumisen estämiseksi, koska millään Nipsu-emon sisaruksella ei teetetty eikä aiottu teettää pentuja. Myös koiran kasvattaja toivoi jatkoa. Lisäksi kyseinen emo on
mielestäni niin hienoluonteinen, että olisi
ollut kaikin tavoin sääli, jos se ei olisi jatkanut sukua.
Tässä yhdistelmässä menin erityisesti
luonne edellä, unohtamatta muita samoja kriteereitä kuin aiempienkin pentujen
kohdalla. Hyvän luonteen määritelmä oli
tässä tapauksessa erityisen luoksepäästävä.
Halusin nyt käyttää urosta, jonka minä
tai vähintäänkin joku luottohenkilö tuntee päästä varpaisiin. Lisäksi toivoin löytäväni uroksen Suomesta, että kotimaiset
urokset eivät jää tyystin käyttämättä. ”Ännien”, eli ”Nelmojen” isä on kyllä mielestäni niin komea, että olisi voitu mennä ulkonäkökin edellä. Astutushetkellä Elmo
oli Suomen muotovalio, lisätitteleitä on
tullut myöhemmin. Pentueen emällä on
sertejä ja varasertejä näyttelyistä, joten meriittejä on kerätty muualtakin kuin maastokokeista. Nipsu olikin niissä niin haka,
että oli tulokasvuonnaan Suomen paras
narttu. Tällä hetkellä olen N-pentueeseen
tyytyväinen: liioittelemattomia, minulle
mieluista rodunomaista tyyppiä olevia sekä normaalissa elämässä hyvin toimeentulevia, avoinluonteisia salukeja. Joten sain
sitä mitä hainkin. Yksi yksikiveksinen on
porukassa. Näin nuorten koirien kohdalla kaikki on vielä avoinna. Esimerkiksi jää
nähtäväksi minkälainen terveys on vuoden–parin päästä.

Ylimmässä kuvassa N-pentueen emä
Nipsu, Shadmore Nimueh.
Rudan Nebukadressar.
Rudan Nediva.

raija lundström

"Pentue on tehty
sukuhaaran sammumisen
estämiseksi, koska millään
Nipsu-emon sisaruksella ei
teetetty eikä aiottu teettää
pentuja."
Kuinka nimeät pentueesi?
Kahden ensimmäisen pentueen nimet ovat
arabialaisten hevosten arabialaisia nimiä.
Viimeisimmän pentueen nimet ovat Israelin suunnalta. Siinä pentueessa urokset on
nimetty eräänlaisten suurmiesten mukaan.
Ainakin tähän asti nimet ovat rodun synnyinseuduilta, katsotaan sitten uudelleen,
mikäli jatkoa tulee. En ole ruvennut nimeämään aakkosjärjestyksessä, kun kasvatukseni on niin pienimuotoista. Tärkeintä nimeämisessä minulle on, että jokainen
pentueen koira alkaa samalla kirjaimella,
niin se helpottaa ulkopuolisiakin muistamaan mikä on mistäkin yhdistelmästä. Pidän myös käytännön syistä yksinkertaisista nimistä enemmän kuin sana- tai pikemminkin lausehirviöistä. Lyhyestä virsi
kaunis.

Ovatko muut kasvattajat
käyttäneet kasvattejasi
jalostukseen? Millaisin
lopputuloksin?
Hadi el Basher -kennel Belgiassa on käyttänyt uros Rudan Razeelia vuonna 2012.
Siitä syntyi kahdeksan pennun L-pentue,
jossa on erinomaisesti näyttelyissä ja maastokokeissa pärjänneitä sileitä ja hapsullisia salukeja. Esimerkiksi LahatPar Hadi
el Basher oli Helsingissä Euroopan maastomestaruuskisoissa vuonna 2015 toinen.
Samassa kisassa kaksi muutakin veljestä
oli edustamassa Belgiaa saaden myöskin
sertifikaatit.
Suomalainen Shadmore-kennel on
käyttänyt Rudan Rouhania pentueelleen emona vuonna 2011. Pentue on iso
10 pennun pentue – pesueellinen kuningas Arthur -tarustojen hahmoja. Siinäkin
pentueessa on sekä sileitä että hapsullisia
jälkeläisiä. Pentueessa on käyttövalio ja
muotovalioita.
Kummallakin mainitulla kasvatillani
on jo lapsenlapsia. Joten suku on jatkunut.

Rudan Rouhani.
Vuonna 2011
syntyneen
Shadmore
-pentueen emä.

Millaista yhteistyötä teet
muiden kasvattajien kanssa
Suomessa ja ulkomailla.
Sellaista, mitä itse ajattelisin varsinaisesti yhteistyöksi, en tee. Tarvittaessa on ollut normaalia tietojen jakamista monenkin
kasvattajan kanssa niin ulkomailla kuin
Suomessa. Mielestäni tämä on ollut hyvä
käytäntö, mutta ei minulla ole mitään tiiviimpää yhteistyötäkään vastaan. Mikä ettei, jos tilaisuus tulee. Tässä yhteydessä kiitän kasvattajista erityisesti Susanna Mäkelää (kennel Hadayan), joka on ollut
suureksi avuksi monissa eri kasvatustyöni
käänteissä, enkä todennäköisesti koskaan
pysty kylliksi kiittämään.

Oletko tuonut salukeja
ulkomailta? Kerro niistä.
En ole tuonut yhtään salukia ulkomailta.

Kuinka huomioit salukien
terveystutkimuksia ja omien
linjojenne terveystuloksia
kasvatustyössä?
Systemaattisia terveystutkimuksia ei salukeille ole vielä monia vuosia tehty, eikä ulkomailla paikoin tehdä vieläkään, joten
kovin pitkälle sukutauluja ei voi rakentaa
tutkimusten perusteella. En tieten kertaa
pentueen sukutauluun perinnölliseen sairauteen sairastunutta yksilöä. Yritän näitä
kertaamisia muutenkin välttää pitämällä
sukusiitosprosentin alhaisena. En näe toimieni olevan mitenkään erikoisen ainutlaatuisia, vaan olen Kennelliiton jalostusstra-

tegian kanssa samoilla linjoilla kuin myös
Salukikerhon omien periaatteiden.

Onko haplotyyppitesteillä
ja muilla tämänhetkisillä
geenitesteillä merkitystä
jalostusvalintoihin?
Haplotyyppitestiä en ole teettänyt omille koirilleni. Sattumoisin H-pentueen isälle oli sellainen teetetty, mutta se ei vaikuttanut jalostusvalintaan. Mitään salukien
sairauksia paljastavaa geenitestiä ei ole ollut saatavilla, kun olen teettänyt pentueita, niin en ole mitään pitänyt merkityksellisenä. Tulevaisuudessa asia on harkittava uudelleen, kun kohtahan saanee ainakin
NCL:ään geenitestin.

Rudan Nebukadressar.

"Ennestään
tuntemattoman koiran
kohdalla jo ylipäänsä
käyttökokeissa tai
näyttelyissä käyminen voi
herättää kiinnostuksen
ja saahan siitä sen
tärkeimmän ensi tiedon:
tällainen koira on elossa
ja olemassa."

Mikä rooli vinttikoirien
käyttökokeilla ja
näyttelytuloksilla on
jalostusvalintoihisi?
Jalostusurosta etsiessä ennestään tuntemattoman koiran kohdalla jo ylipäänsä käyttökokeissa tai näyttelyissä käyminen voi herättää kiinnostuksen ja saahan siitä sen tärkeimmän ensi tiedon: tällainen koira on
elossa ja olemassa. Valitettavasti kun pelkästään kotikoiran auvoisaa elämää viettävien koirien olemassaolosta ei edes tiedä. Lisäksi missään käymättömästä koirasta pitäisi kaikki arviot tehdä itse, eli se olisi
vietävä kodin ulkopuolelle, että näkisi sen
käyttäytymistä vieraassa ympäristössä.
Pennunottajille on kiva pystyä näyttämään jokin ulkopuolisen ihmisen arvio
(näyttely) tai kodin ulkopuolella hankittu tulos (käyttökoe, luonnetesti tms.), ettei
äkkinäisen ostajan tarvitse luottaa pelkästään kasvattajan omaan arvioon siitä, että varmasti jalostukseen käytetty sesse on
ihan saluki. Itse se jalostuskoira on kuitenkin arvioitava, kun kaikkia itselleni merkityksellisiä asioita ei näyttelyissä huomi-

oida eikä kokeistakaan sitä tietoa saa. Olen
ajoittain itsekin innokas maastoharrastaja, mutta muovipussin jahtaaminen ei vaikuta niin merkittävässä roolissa jalostusvalintaan, että pitäisin sitä ehdottomana
ominaisuutena.

Kuka on ihannesalukisi
ja mikä siitä tekee
ihanteesi? Kuvaile sitä
niiden ominaisuuksien
pohjalta, jotka ovat sinulle
merkityksellisiä salukissa.
Saluki-joululehdessä 2014 vastasin kysymykseen rotumääritelmää vastaavasta salukista. Siihen nimesin esimerkkisalukiksi
MBIS BISS Eng Ch Burydown Qabillahin. Voisin tässä toistaa sanomani sen ulkonäöstä ja käyttöominaisuuksista (elävän
jäniksen ajo), mutta ehkä en käytä palstatilaa saman koiran ominaisuuksien kertaamiseen, vaan yritän kuvata vähän eri kantilta ihannesalukini. Ihannesalukini on
paikkoja, pintoja ja kovia ääniä pelkäämätön, vieraisiin ihmisiin arvokkaasti suhtautuva koira, joka juoksee innokkaasti ja vä-

"Ihannesalukini on paikkoja, pintoja ja
kovia ääniä pelkäämätön, vieraisiin ihmisiin
arvokkaasti suhtautuva koira, joka juoksee
innokkaasti ja väsymättömästi saaliin
perässä."

Rudan Razeel.

symättömästi saaliin perässä. Sillä on niin
hyvät hermot, että se ottaa rauhallisesti
työskentelytilanteiden väliajat. Eli esimerkiksi maastokokeissa viimeistään pari kertaa käytyään se osaa jo ottaa alkuerien ja finaalien välin rauhallisesti turhaan stressaamatta ja kierroksia nostattamatta. Ulkonäöltään se on klassinen (vrt. em. saluki) vailla liioitteluja.

Kuka oma kasvattisi on
lähimpänä ihannettasi?
FI NO SE CH Rudan Razeel (huomioiden
aikuiset kasvatit, joista tietää mitä ne ovat).

Kriteerisi pennunostajalle?
Kuinka valitset oikean
perheen ja oikea pennun
kotiin/pennunostajalle?
Periaatteessa kriteerinä on ollut pitkämielinen koti, joka pystyy tarjoamaan salukille muutakin liikuntaa kuin hihnalenkkejä
ja jossa eivät kaikki muut harrasteet mene koiran tarpeiden edelle. Koti, jossa on
realistisesti tiedetty mitä ollaan ottamassa,
eli odotukset eivät ole olleet koirassa jolla
on labradorin luonne ja/tai se voittaa jo-

Rudan-kasvattajaryhmä salukien erikoisnäyttelyn BIS 4.

ka viikko hienoja pokaaleja näyttelyissä tai
juoksukilpailuissa. Sileäkarvaisen version
kasvattaminen on ollut osaltaan mielenkiintoista, olen ohjannut erinomaisia pennunottajia odottamaan muualta pentua,
koska selvästi on sydän halunnut hapsullisen version ennemmin kuin sileän. Olen
halunnut ajatella sekä pennunottajan että pennun parasta, eli kullekin se kaikkein
mieluisin koira.
Melkein kaikki minulta pennun ottaneet ovat entuudestaan saluki- tai vinttikoiraihmisiä, niin olen antanut valita varaamisjärjestyksessä pentunsa. Aloitteleville kasvattajille sanoisin vinkiksi, että
jos annatte pennunostajien itse valita pentunsa, niin kannattaa napakasti antaa jokin päivämäärä mihin mennessä valinta on tehtävä, etteivät kaikki muut joudu
odottelemaan yhtä. Nimittäin järjestelmä
toimii korkeintaan silloin hyvin, jos pennunvaraaja osaa huomioida muut. Lisäksi
tällä viisaudella joka minulla on nyt, niin
käyttäisin enemmän neuvontaa siinä, mikä on kellekin sopiva. Olen oppinut tämän
kantapään kautta.

"Aloitteleville
kasvattajille sanoisin
vinkiksi, että jos annatte
pennunostajien itse
valita pentunsa,
niin kannattaa
napakasti antaa jokin
päivämäärä mihin
mennessä valinta
on tehtävä, etteivät
kaikki muut joudu
odottelemaan yhtä."

Rudan N-pennut erikoisnäyttelyssä 2017.
Oikealla Rudan Nediva.

"Salukeissa on parasta se,
että aikuistuttuaan niiden
kanssa on helppo kulkea, kun
ei tarvitse pelätä niiden tulevan
hysteerisiksi kovista äänistä tai
oudoista rappukäytävistä tms.
arkielämässä vastaan tulevista
normaaleista asioista."
Seuraatko pentujen
kehitystä esim.
pentutreffien merkeissä?
En ole järjestänyt tänne jumalan selän taa
pentutreffejä. Olen sopinut yksittäisten
kasvattien tapaamisia näyttelyihin tai muihin tapahtumiin – joskus niissä on tavattu vaikka itse koira ei olisi ollut ilmoitettuna, tai olen käynyt katsomassa koiraa kotonaan. Lisäksi viimeisimmässä pentueessa
on kiva, kun ”mummu” (isäkoiran omistaja) asuu Suomessa, niin hän on järjestänyt lähemmäksi pentujen asuinsijoja leikkimistreffejä. Sieltä on tullut hyvin tietoa
mitä kellekin kuuluu.

Haluatko kertoa jotain
muuta liittyen salukeihin
ja salukien kasvatukseen?
Sana on vapaa.
Salukeissa on parasta se, että aikuistuttuaan
niiden kanssa on helppo kulkea, kun ei tarvitse pelätä niiden tulevan hysteerisiksi kovista äänistä tai oudoista rappukäytävistä tms. arkielämässä vastaan tulevista normaaleista asioista. Tämän hyvin tyypillisen
rotuominaisuuden haluaisin säilyttää, siksi
en katsoisi sormien läpi paukkuarkuutta jalostuskoirien luonteessa.
En uusisi samaa yhdistelmää, pois lukien joku sen kaltainen tilanne, että edel-

lisessä pentueessa on ollut vain yksi pentu,
jota sitäkään ei käytetä jalostukseen. Jalostuspohja olisi hyvä säilyttää mahdollisimman leveänä.
Aina on hyvä katsella salukien kuvia
vanhoilta hyviltä ajoilta, ja muistuttaa itseään, että tuolta sen tulee näyttää.
Saluki-ihmiset aidosti välittävät saluki-rodusta ja salukeista, mikseipä muistakin koirista. Tämän olen saanut huomata tänä talvena. Kaikille asianosaisille suuret, sydämelliset kiitokset! Toivottavasti
voin joskus itse tarjota auttavan käden hädän hetkellä. •

Salukin värit ja niiden genetiikka
T E K S T I J E N N I S A H R LU N D

Värigenetiikan perusteet
ja termit
PIGMENTTI – EUMELANIINI
JA FEOMELANIINI
Koiran karvojen värin määrää kaksi pigmenttiä, eumelaniini ja feomelaniini.
Eumelaniini on oletuksena musta.
Eri geenit voivat muuttaa sen sinisenharmaaksi, ruskeaksi ja niiden yhdistelmäksi – liilaksi. Ne näkyvät kaikessa mustassa
pigmentissä, huomattavimmin nenässä ja
silmien värissä. Salukeilla näistä esiintyy
vain ruskeaa.
Feomelaniini on niin sanottu punainen
väri. Äärimmäiset esimerkit feomelaniinin
sävyeroista ovat valkoinenpaimenkoira ja
punainen irlanninsetteri. Feomelaniini
vaikuttaa vain karvojen pigmenttiin.

VALKOINEN
Valkoiset merkit aiheutuvat kummankin
pigmentin puutteesta. Ne voivat vaikuttaa
myös silmien ja kirsun pigmenttiin.

GENOTYYPPI JA FENOTYYPPI
Genotyyppi tarkoittaa perimää, kaikkea
mitä koirasta näkee ja ei näe. Fenotyyppi
tarkoittaa ilmiasua eli miltä koira näyttää.

DOMINOIVA JA VÄISTYVÄ ELI
RESESSIIVINEN
Alleeleilla on marssijärjestys jota ne noudattavat lokuksissaan. Dominoiva alleeli
on se, joka määrää fenotyypin heterogeenisenä. Nämä termit kehitettiin silloin, kun
luultiin lokuksessa olevan aina vain kaksi alleelivaihtoehtoa. Nykyään yleisin tapa
määrittää kummaksi alleelia kutsutaan on
katsoa sen suhde villin tyypin alleeliin.

K-LOKUS

K

eumelaniini

kbr

brindle

ky

Ei muutosta. A-lokuksen
kuviot näkyvät.

A-LOKUS

Ay

soopeli

at

merkkivärinen

E-LOKUS

Em

maski

E

Ei muutosta. A- ja K-lokusten
kuviot näkyvät.

Lokuksien ja alleelien
dominanssijärjestys

eg

grizzle

e

Resessiivinen keltainen.

K- ja E-lokusten alleelit menevät tummimmasta vaaleimpaan, muut vaaleimmasta tummimpaan. Alleelit selityksineen on
koottu viereiseen taulukkoon.

B-LOKUS

B

Ei muutosta. Musta eumelaniini.

b

Ruskea eumelaniini

S-LOKUS

S

Ei muutosta. Enintään pieniä
valkoisia merkkejä rinnassa, varpaissa,
hännänpäässä ja leuassa.

sp

Valkoiset merkit

GEENIT, LOKUKSET, ALLEELIT
Geeni on biologisen informaation yksikkö,
ne määrittävät lähes kaiken eliöissä.
Lokus on geenin sijaintipaikka kromosomissa. Lokuksessa on kaksi alleelia ja niitä peritään yksi per vanhempi. Kun alleelit ovat keskenään erilaisia, sitä sanotaan heterotsygoottiseksi tai eriperintäiseksi. Kun alleelit ovat
samanlaisia, yhdistelmää sanotaan homotsygoottiseksi tai samaperintäiseksi.
Kaikkia koirien väreihin liittyviä geenejä
ja alleeleja ei ole vielä löydetty.

si, irlanninkirjava (ei testattavissa)
Lokuksien ja alleelien dominanssijärjestys. K- ja E-lokusten alleelit
menevät tummimmasta vaaleimpaan,
muut vaaleimmasta tummimpaan.

T-LOKUS

T

Pilkutus valkoisissa merkeissä

t

Ei muutosta. Puhtaat valkoiset merkit.

tuuli soukka

K-lokus
KB

Dominoiva musta, joka olisi voitu osuvammin nimettää dominoivaksi kiinteäksi
väriksi – eumelaniinihan voi vaihdella. Se
peittää A-lokuksen kuvion alleen.
http://aavatuulen.pp.fi/kuvat/HOPIE/700.jpg KB/- ? Em tai E/- B/- S/copyright Tuuli Soukka omistaja Tuuli
Soukka

K-lokus: KB/- ? Em tai E/- B/- S/-

kbr

Brindle luo mustia (tai ruskeita) raitoja
feomelaniinin päälle, joskus harvakseltaan
ja joskus niin tiiviisti ettei koiraa meinaa
ensisilmäyksellä erottaa mustasta. Tätä alleelia ei voi kirjoitushetkellä mikään laboratorio testata, sillä brindlealleeli koostuu
kahdesta toisissaan kiinniolevasta osasta.
Toinen osista on identtinen KB:n ja toinen
ky:n kanssa.

ky

Villi tyyppi, ei muutoksia.

kbr terho
kbr/- at/at B/- S/-

A-lokus
Ay

Soopeli on sekoitus feomelaniinia ja eumelaniinia, jälkimmäinen vähenee aikuistumisen myötä.

At

Merkkiväri on tarkkarajaisempi sekoitus eumelaniinia ja feomelaniinia. Eumelaniinin määrä riippuu muuttujista, joista yksi, RALY-geeni, on tähän mennessä
löydetty. RALY sekä muut muuttujat aiheuttavat satulakuvion. Satulakuvio dominoi perinteistä merkkiväriä ja vastasyntyneenä sitä ei välttämättä erota klassisesky/ky Ay/- eg/- B/ta merkkiväristä.

tuuli soukka

Soopeli Ay: ky/ky Ay/- E/- B/- S/-

AT Hiita: ky/ky, at/a
S/-.

Em

sanja kuusela

at, Em/- , B/-.

E-lokus
Maski eumelaniinia, ympäröi vähintään
suupielet.

E

Villi tyyppi. Ei muutoksia.

eg

Grizzle on eumelaniinin muuntelija, jonMusta maski
Em. ky/ky
(normaali
mustan ilmeneminen)
ka intensiivisyys
vaihtelee.
Vastoin
aiemAy/(soopeli,
toinen
alleeli
joko
Ay
tai at) Em/- (maski,
paa uskomusta se toimii missä tahansa Aväistyvä alleeli E tai e) B/- (normaali musta, toinenkin
ja K-lokuksen
kuviossaB,jaeli
se ei
onkanna
myösruskeaa)
reses- S/- (täysvärinen).
alleeli varmasti
siivinen E:tä kohtaan.
Kun grizzlen yhdistää dominoivaan
mustaan, sekä A- että K-lokukset näkyvät
fenotyypissä. Kun mustan ”alla” A-lokuksessa on soopeli, harmaan sävyn vaihtelu
on tasaisempaa kuin A-lokuksen kuvion
ollessa merkkiväri.

e

Resessiivinen keltainen estää kaiken eumelaniinin esiintymisen karvoissa ja viiksissä
ja peittää K- ja A-lokusten kuviot alleen.

B-lokus
B

Ei muutosta, musta eumelaniini

b

Ruskea eumelaniini

S-lokus
S

Ei muutosta

sp

Lehmänkirjava, valkoiset merkit johtuvat
pigmentin puutteesta.

si

Irlanninkirjava, ei testattavissa. En ole
varma esiintyykö tätä salukeilla. Luo paljon selvärajaisemmat valkoiset merkit, esimerkkinä berninpaimenkoira.

T-lokus
T

Pilkutusta valkoisissa merkeissä.

t

Ei muutoksia

Varjostuminen ja
vastavarjostuminen
Molempia määrittävät geenit, joita emme ole vielä löytäneet. Jotkut soopelit koirat ovat aikuisina täysin vailla mustia karvoja eli varjostumista. Joillakin soopeleilla
on paljon enemmän varjostusta kuin mitä yleensä näkee, niin että niitä ei pentuna

geenivisa
Runeberg
Valo
Bushra/te
tuuli soukka

helposti erota merkkivärisistä.
Vastavarjostuminen tai urajiro on vaaleampaa väriä feomelaniinissa naaman,
rinnan etumuksen ja jalkojen sisäpuolella. Dramaattinen esimerkki molemmista
on Dadaelis Nile of Tazillah. Vastavarjostuminen luo grizzlemäisen, vaalean
kaaren naamaan ja varjostuminen tekee
koirasta muuten kauttaaltaan hyvin tumman sillä mustia karvoja on lähes kaikkialla missä vastavarjostuminen ei vaikuta. •

Varjostettu grizzle. Dominoiva musta jonka
A-lokuksen merkkiväri näkyy hieman läpi grizzlen
vaikutuksen myötä. KB/- at/at eg/- B/-.

kbr/ky Ay/- eg/- B/- S/-

g

erho/kirsikka

LISÄYKSIÄ
Lisäykset Sanja Kuusela

Grizzle

Vastoin aiempaa uskomusta se toimii missä tahansa
A- ja K-lokuksen kuviossa ja se on myös resessiivinen
E:tä kohtaan. Alleeli eg haalistaa dominanttimustan.

Irlanninkirjava

Irlanninkirjava voi ilmetä myös niin, että
koira on S/sp (ennen kai sw?) sw on edelleen
olemassa, äärimmäinen valkokirjavuus
Kuten Lubbe yms
Jos koira on täysvärinen, mutta kantaa
äärimmäistä valkokirjavuutta se voi olla jopa
irlanninkirjava tai sillä voi olla muuten laajat
valkoiset merkit esimerkiksi rinnassa ja jaloissa.

E- ja K-lokukset, lisäyksiä

K peittää alleelit Em ja E:n E-lokuksessa ilmenemät,
mutta tuplana e/e (resessiivinen keltainen), se estää
eumelaniinin ilmenemisen, eli koira on vaalea.

ky

ky-alleeli on K-lokuksen resessiivinen eli väistyvä
alleeli. Se sallii A-lokuksen genotyypin näkyä
fenotyypissä eli koiran ulkoasussa. Alleeli
nimettiin sanan "keltainen" mukaan (Ky ->
yellow). K-lokuksen suhteen ky-genotyypin koiran
väritys määräytyy muiden lokusten mukaan.

sw

Äärimmäinen valkokirjavuus.

Villi tyyppi

Alkuperäinen, ei mutatoitunut tai
yleisimpänä esiintyvä alleelin muoto. Joskus
määritelmät ovat ristiriidassa keskenään.

Kasvattajapalkitut, kysymyksiä kasvattajille
Juhlavuonna Salukikerho palkitsi 25 vuotta kasvattaneet kasvattajat.
Heille lähetettiin kysymyksiä ja tähän numeroon saimme vastaukset.
• PENTUEET JA VALIOT.
• KOLME PAR ASTA K ASVAT TIASI K AUT TA AIKOJEN? HUIPPUHETKESI K ASVAT TAJANA?
• TERVEISET UUSILLE K ASVAT TAJILLE.

ABU HAKIM
MAIJA-LIISA NIKUL A JA TIMO
VIRTANEN
Parhaan tai edes kolmen valitseminen on
mahdotonta. Emme halua arvottaa kasvattejamme tittelimäärien mukaan – ei titteleitä kasvateta. Ne tulevat omistajan aktiivisuuden, esittäjän esitystaitojen (unohtamatta yhteistyötä koiran kanssa), koiran
hyvän rakenteen ja liikkumisen, osittain
onnenkin perusteella. Rata- tai maastotittelitkin menevät aktiivisten, näistä lajeista
kiinnostuneiden omistajien rotutyypillisten ja erinomaisen hyvän kunnon sekä fyysisen että psyykkisen omaaville yksilöille –
onhan saluki metsästysrotu.

Huippuhetket kasvattajana:

Aina olimme olleet ylpeitä kun ”ryhmä
rämä” pärjäsi kasvattajaryhmissä. Milloin
esittäjät kumisaappaissa, milloin koirat
junioreina!
Eräänlainen huippuhetki taisi olla kasvattien järjestämän kymmenvuotisyllätys-

AZIZ
STINA & JANET TE JALK ANEN
Kansainvälisiä valioita on 74 kpl ja kansallisia 138 kpl.

Kolme parasta kasvattiasi
kautta aikojen

Kolme parasta kasvattiamme syntymäjärjestyksessä ovat Aziz Xanom, Aziz Jalila
ja Aziz Qismah. Pakko on mainita myös
neljäskin, Aziz Mavaddat. Mavaddat oli
myös Xanomin täti, eli nämä neljä ovat läheistä perhettä. Meillä on aina ollut hyvin
voimakas, tasokas narttulinja ja se lienee
myös suurin vahvuutemme. Onneksemme
voimme sanoa, että meillä on erittäin lupaavia nuoria narttuja ja uroksia kasvamassa ja kehittymässä tälläkin hetkellä.
Olemme olleet todella tyytyväisiä Aziz Jali-

juhlan (OLI yllätys10-v juhlan) tiimellyksessä saamani sangollinen vettä suoraan
niskaani!
Yksittäisten kasvattiemme tarjoamia
huippuhetkiä on paljon yksittäisen ”kotikoiran” onnistuneesta ensiesiintymisestä kehässä veteraanina aina MM-pronssisijalle parhaana suomalaisena salukina sijoittumisen väliltä. Puhumattakaan niistä useista tittelitilanteista vuosien varrella.

Terveiset uusille:

Muistakaa rodun alkuperä ja tarkoitus. Tutustukaa niin rotuun, sen historiaan kuin
salukisukuihinkin laajasti yksilöiden terveyden ja luonteen lisäksi. Vaalikaa salukin rotutyypillisiä pikkupiirteitä, jotka on
helppoa hukata, mutta äärimmäisen hankalaa ja hidasta palauttaa. Pyrkikää objektiivisuuteen omien koirien ja kasvattienne

suhteen: kaikista yksilöistä ei ole esimerkiksi jalostuskoiriksi, eikä pidäkään olla.
Kasvattajalla tulee olla malttia myös seurata kasvattiensa kasvamista. Liian kiire ei saa
olla salukin kanssa, onhan tämä hitaasti kehittyvä ja kypsyvä rotu.
Kasvatusvuosista on saatu runsaasti
muistoja. Kaikkien kokemusten jälkeen
osaa olla kiitollinen ihanista kasvattien
omistajista ja heidän panoksestaan ”pikkuistemme” elämän iloissa ja suruissa. Iso
kiitos kaikille heille! Unohtamatta kasvattajakumppaneita, sillä ei kasvattaja yksin pärjää. Yhteistyö yli kennelrajojen on
rodullemme välttämättömyys. Tietojen
ja kokemusten jako myös yli roturajojen
avartaa näkemystä kasvatustyössä ja antaa
perspektiiviä omaan kaikista ihanimpaan
rotuumme. •

lan jalostuspanokseen ja nämä pentueet tulevat varmasti kantamaan isoa roolia myös
jatkojalostuksessa. Jalila on emänä Aziz Qja R-pentueille. Näistä kotonamme asuu
Qismah ja Rayna. Tätä kirjoittaessamme
odotamme Jalilan kolmatta pentuetta syntyväksi. Haluamme tässä kohtaa mainita myös käyttöpuolen loistavan kasvattimme Aziz Qasiden, jonka saavutukset ovat
vailla vertaa! Se menestyi maastossa ja radoilla ja oli sekä kansainvälinen käyttö- että muotovalio.

VSP-voitto on luonnollisesti aina erityisen
upea hetki, oli se sitten kotimaassa tai ulkomailla. Tuoreimmassa muistissa on Saksan Maailmanvoittaja näyttely 2017, jossa ainoat näyttelyyn ilmoittautuneet Aziz
koirat (Pacifico & Qitarah) voittivat
Maailmanvoittaja-tittelit toisen ollessa vielä rotunsa paras 160 salukin joukosta. Tämän ROP voittajan (Aziz Qitarah) isoäiti
Aziz Xanom voitti myös Maailmanvoittaja näyttelyn rotunsa parhaan vuonna 2009
Slovakiassa.

Huippuhetkesi kasvattajana

Terveiset uusille kasvattajille

Hienoja hetkiä vuosien varrella on tullut
paljon. Jokainen erikoisnäyttelyn BIS- ja

Kannattaa olla omista koiristaan itselleen
rehellinen sekä tarpeeksi kriittinen. Myöskään toisen työtä mollaamalla ei pitkälle
pötki. •

AL SAR AB
BERIT & SONJA HOLM
Pentuja yhteensä 21 kpl (B-pentueen toinen uros puuttuu jalostustietokannasta
jostain
syystä)
Pentuja/pentue: 4,2, FI MVA: 4,8 %.
Sonja tuli kennelnimeen mukaan
14.12.2009 (Omakoiran mukaan).

Kolme parasta kasvattiasi
kautta aikojen

Al Sarabilla on tähän mennessä 70-luvulta alkaen ollut vain muutama pentue, eli
kasvatteja ei ole paljon, eivätkä pennut ole
menneet aktiivisille harrastajille – yhtä lukuunottamatta – joten voittoja on ollut
hyvin vaatimattomasti. Koska useammista 80-luvun kasvateista puuttuu hyvät aikuiskuvat eikä Berit ole kaikkia aikuisina
tavannut, on vaikeaa valita oikeudenmukaisesti kolme parhainta.
Mainita voi kuitenkin esim. Al Sarab
Faruq, synt.1972 (Kirman Narri x Sarab
av Carbonata), joka oli komea, tasapainoinen uros hyvin sympattisella luonteella.
Toinen voisi olla tyylikäs Al Sarab Harizza, synt. 1983 (Kirman Veijari x Al-Faraz Gazella) joka saavutti Suomen ja Vi-

DYANITOS
INGA-LILL SJÖMAN-RÖNN

Kolme parasta kasvattiani.

Dyanitos Elbe, Dyanitos Junuena sekä
Dyanitos Oberon saavat edustaa minun
näkemystä kauniista salukeista.

Huippuhetkeni kasvattajana

Tämä huomattavasti vaikeampi kysymys.
Niitä huippuhetkiä on ollut monenlaisia
vuosien varrella. Huippuhetkiin voi kyllä laskea kun Dyanitos Candrah voitti
BIS Skoklosterissa sekä Dyanitos Elbe joka ainostaan 17 kuukauden ikäisenä saa-

ron muotovaliouden. Kolmas ehkä jompikumpi nykyisestä nartuistamme I-pentueesta, Al Sarab Iatallah Sheicha
tai Ibis Izabel, synt. 2010 (Maymouna’s
Qaased Jatagan x Twisty Marsh Kajarah).
Jos ulkomuodon perusteella valitsee, niin
Iatallah on tasapainoisempi, Izabel taas
vahvempi. Jos liikkeitä katsoo niin Izabelin puhtaat ja vahvemmat liikkeet ovat
vakuuttavampia. Jos annetaan luonteen
päättää niin valinta kallistuu taas Iatallahiin, koska sillä on niistä se mutkattomampi ja positiivisempi suhtautuminen
elämään. Iatallahilla on kaksi maastosertiä ja kaksi Paras Veteraani -titteliä maastosta sekä oli vuoden 2016 salukien erikoisnäyttelyssä Paras narttu-4.

syntymä oli minulle yksi maagisimpia hetkiä tähän mennessä. Koko pentueesta ehkä ensimmäisen pennun syntymä, Izabelin,
jonka pidimme itsellämme. Iza oli syntyessään hyvin päättäväinen ja elinvoimainen
(jollaiseksi se myös jäi), veti voimalla päänsä ulos Lottien takapuolesta syntyen jalat
edellä, melkein näkyvällä närkästyksellä:
”kylläpä kesti!” ja raivasi sen jälkeen raivokkaasti tiensä nisälle samalla kun ulkona salamoi ja jyräsi. Toinen erittäin mukava hetki oli Iatallahin PN-4-sijoitus 2016
erkkarissa, yli 80 nartun joukosta, mikä ei
ollut vain oman kasvatin menestys, vaan
myös pienen ja hyvin liioittelemattoman
salukin saavutus, joka ei ole tänä päivänä
itsestäänselvyys.

Huippuhetkesi kasvattajana

Terveiset uusille kasvattajille

vutti Salukikerhon BIS-voiton !
Hienolta tuntui myös että Dyanitos
Elben tytär Dyanitos Junuena on saanut
kaksi sertiä Salukikerhon erikoisnäyttelystä. Onhan näitä niin sanottuja huippuhetkiä ollut monenlaisissa tapahtumissa vuosien varrella puhumattakaan kaikista huippuhauskoista muistoista, jotka ovat
syntyneet ihanien ihmisten kanssa vietetyistä hetkistä.

keskustele muiden kasvattajien ja harrastajien kanssa. Tee aina parhaasi kun valitset yhdistelmät – toivo parasta ja mikä tärkein jos jotain menee vikaan: älä lannistu.
KAIKILLE tulee jossain vaiheessa vastoinkäymisiä, se ei ole kenenkään syy! Kokemus on arvokasta, myös se vähemmän mukava sellainen. Kunnioita muita kasvattajia
ja pennunomistajia, ole pennunomistajiesi
luottamuksen arvoinen! Ja lopuksi, olet valinnut hienon harrastuksen. Onnea matkaan! •

Näistä on vaikeaa valita vain yksi. Meillä nämä hetket ovat enemmän yksityiselämän puolella, sillä emme ole niin aktiivisesti harrastaneet. Berit mainitsee erityisinä muistoinaan jäällä kävelyt ja illat pentujen luona mentorinsa Hilkka Nousiaisen
kanssa Kirman-kennelillä sekä tuki jonka
hän sai Hilkalta kasvatustyössään.
Sonja: Voisin sanoa että I-pentueemme

Terveiset uusille kasvattajille

Ole rehellinen! Opiskele rotua, kysele ja

Uusia kasvattajiia haluamme onnitella hienosta rotuvalinnasta ja toivottaa paljon onnea valitsemallaan tiellä! Älkää antako vastoinkäymisten lannistaa, niitä tulee aina
ennemmin tai myöhemmin, ihan jokaiselle
kasvattajalle. Lopuksi haluamme nöyrästi
kiittää kerhoa kunnianosoituksesta vielä
vaatimatonta kasvatustyötämme kohtaan
kasvattajapalkinnon muodossa. •

EL HAMR AH
PIRJO GRÖNFORS
Hyvät salukiharrastajat, aivan ensimmäiseksi haluan kiittää saamastani huomionosoituksesta, Salukikerhon kasvattajapalkinnosta ja kunniakirjasta. Ja sitten
kysymyksiin.

Kolme parasta kasvattiasi
kautta aikojen?

Tähän kysymykseen on mahdoton vastata. Olen kasvattanut 45 vuoden aikana 67
pentuetta, 362 pentua. En voi mitenkään
nimetä noista kolmea ylitse muiden. On
menestyneitä sekä näyttelyissä, että juoksupuolella. Joku on ollut lisäksi mahtava
jalostuksessa. Toivon kuitenkin, että jokainen kasvattini on ja on ollut omistajalleen se paras!

Huippuhetkesi kasvattajana?

Huippuhetkiä on lukuisia näin pitkään
kasvattaneella. Jokainen pennun syntymä
on jo huippuhetki sinänsä.
Useat kasvattini ovat saavuttaneet
huippumenestyksiä sekä näyttelyissä että
juoksukilpailuissa. Mutta mainitsen tässä
vain pari esimerkkiä. Muun muassa Messukeskuksen isoissa näyttelyissä on tullut
jälkeläisluokan BIS-1 voitto El Hamrah
Shamil viiden jälkeläisensä kanssa. Myös

kaksi eri koiraa on ollut messarin BIS-1
voittajia eli El Hamrah Giah ja El Hamrah Jaddah. Giah oli myös BIS-2 Tanskassa maailmanvoittaja näyttelyssä 1989.
Useat kasvattini on voittaneet ROP- ja
VSP-sijoituksia rodun suurimmissa näyttelyissä (mm. Skokloster-viikonloppu,
Crufts ja tittelinäyttelyt).
Olen ollut kolme kertaa Vuoden kasvattaja (kaikki rodut). Kaksi kasvattiani, El Hamrah Giah ja El Hamrah Farraar, on ollut Vuoden koira (kaikki rodut). Vuonna 1980 Kennelliitto on myöntänyt minulle Vuolasvirta-palkinnon
n:o 76.
Yksi kasvattajan huippuhetkiä on myös
käydä muualla maailmassa katsomassa
salukeja. Kävin USA:ssa Kentuckyn suuressa salukien erikoisnäyttelyssä vuonna
1994. Samoin suuri elämys oli käydä Intiassa vuonna 2008 katsomassa täysin erilaisia salukeja, joita myös arvostelin heidän
epävirallisessa näyttelyssä.
En ole tässä maininnut nimillä voittoisia koiria, koska listasta tulisi todella pitkä
ja aina on vaarana, että joku jää mainitsematta. Yllä olen maininnut vain muutamia huippuhetkiä.

Terveiset uusille kasvattajille.

Huippuhetkiin kuuluu myös se, kun
kasvattieni omistajat edelleen, vaikka koira olisi jo edesmennytkin, ottavat yhteyttä. Koen sen suurena siunauksena ja olen
siitä kiitollinen. Sillä silloin tiedän onnistuneeni valikoimaan pennuilleni oikeat
rakastavat ja huolehtivat omistajat.

Aina on myös tarkasteltava jalostussuunnitelmiaan jalostuskoiran yleisen terveydentilan, sukurasitteen, luonteen, liikkeiden ja rakenteen yhteiskombinaationa.
Jos silti päätät tehdä pentueen, tiedosta,
ettei kasvattaminen lihota pankkitiliäsi.
Vakuuta pentueesi piilevien vikojen osalta sillä yllätyksiä voi tulla, vaikka olisitkin tehnyt taustatyöt huolellisesti. Muista myös olla uusien omistajien tukena ja
sitoudu auttamaan ja kuuntelemaan heitä
iloissa ja suruissa vielä senkin jälkeen, kun
pentu on uusien omistajien sylissä ja auton
takavalot siintävät kaukaisuudessa.
Älä ryhdy kasvattajaksi, mikäli sydämesi ei ole siinä mukana. Kasvattaminen
on sydämen asia. •

• Katso narttuasi kriittisesti: listaa mitkä ovat sen hyvät puolet ja mitkä huonot puolet. Jos huonoja on enemmän kuin hyviä – älä käytä narttuasi
jalostukseen.
• Onko sinulla aikaa, varaa ja voimavaroja pentueen hoitoon ja oikeiden, hyvien kotien etsimiseen.
• Mieti rodun alkuperäinen tarkoitus.
• Ota selvää salukin oikeasta luonteesta
ja rakenteesta.
• Katso mitä ympärillä tapahtuu. Käy
myös ulkomailla katsomassa salukeja.
• Älä seuraa muotivirtauksia.
• Huomioi, että saluki on herkkä rotu
(kaikki rodut eivät ole).
• Älä anna henkilökohtaisten tunteiden
vaikuttaa jalostuskoirien valintaan.
Oikea uros nartullesi on oikea huolimatta siitä kuka on sen omistaja tai
kasvattaja.
• Älä yritä luoda uutta, vaan säilytä ikivanha, ihana rotumme.
• Ennen kaikkea malttia ja pitkäjänteisyyttä kasvatustyölle, sekä jonkin verran onnea! •

KHAIREDDIN
MIRJA-LEENA L ASSIL A

Kolme parasta kasvattiasi
kautta aikojen?

On aivan mahdotonta päättää 43 kasvattini joukosta kolmea parasta kautta aikojen. Jokainen niistä on aikanansa loistanut
tai tulee mahdollisesti loistamaan vielä sarallansa, mikä juoksupuolella, mikä näyttelyissä tai ihan vain kotisohvalla rakastettuna perheenjäsenenä ja lemmikkinä (mikä
onkin mielestäni se tärkein seikka).

Huippuhetkesi kasvattajana

Huippuhetkeni kasvattajana koin varmastikin Tartossa 3.–4.11.2012, kun yhden
viikonlopun aikana kasvattini FI MVA
SE MVA DK MVA LT MVA RU MVA
POHJ MVA C.I.B LTV-08 Khaireddin
Sarif oli BIS, BIS-VET ja BIS-2. Se oli
huikeaa.

Terveiset uusille kasvattajille

Kasvattaminen ei ole vain pentujen teettämistä ja myymistä, vaan sitoutumista jokaiseen luotasi lähtevään koiraan uusine
omistajineen. Kasvattajiksi ryhtyvien tulisi
ensisijaisesti tarkkaan harkita mitä hyvää ja
uutta mahdollinen tuleva pentue tuo salukipopulaatioomme. Jokainen oma saluki
ei ole jalostukseen käyttämisen arvoinen,
vaikka terveystutkimukset olisikin läpäisty kirkkaasti.

KIRMAN
HILKK A NOUSIAINEN:
Ainakin 141 valiota, joista FI MVA eli Suomen muotovalioita on 124. Näistä 31 on
myös CIB eli kansainvälisiä valioita.Muun
maan/muiden maiden valioita on 17 joista kaksi on CIB. Juoksutuloksia en oikein
pystynyt tarkistamaan, mutta minimi on
KVA-r 7 kpl ja KVA-m 10 kappaletta.

Kolme parasta kasvattiasi
kautta aikojen?

On täysin mahdotonta nimetä vain kolme
parasta kasvattia kautta aikojen, kun kasvatusta on takana lähes 50 vuotta. Eri koirat
ovat kunnostautuneet eri asioissa tai miellyttäneet silmää eri ominaisuuksien takia.
Jos ajatellaan ensin näyttelymenestystä,
niin kaikkia BIS-voittajia, Vuoden Salukeja, erilaisia Voittaja-titteleitä saaneita ym. ei
voida ainakaan kokonaan sivuuttaa. Juoksupuolella on sekä ratavalioita, maastovalioita että myös kaksoisvalioita (r&m, rata+näyttely, maasto+näyttely, yksi kolmoisvaliokin). Jotkut koirat ovat kunnostautuneet erityisesti jalostuksessa.
Jos nyt kuitenkin pitää nimetä koiria,
niin itse valitsisin uroksista seuraavat: Es-

fahan (karismaattisin!), Khayal, Vasuman – nartuista Rumba, Asmayana, Elisha, Vamppi, Kahraba, Khaya, Nahiya.

Huippuhetkesi kasvattajana

Pentueiden syntymä ja pentujen hoito ovat
aina olleet huippuhetkiä. Näyttelypuolella
ensimmäiset yllättävät isot pärjäämiset ovat
jääneet mieleen. Sitten kun ne toistuvat,
niistä tulee jo vähän niin kuin ”rutiinia”,
jos näin uskaltaa sanoa. Muistan hyvin
1960-luvun lopulla, kun mentiin silloisen
salukimme Sadruk del Flamanten kanssa ”osallistumaan” Messukeskuksen Voittaja-näyttelyyn ja tuloksena oli BIS-2 sija. Myöhemmin saavuttamani kaksi BIS-1
sijaa samaisessa näyttelyssä eivät enää tuntuneet samalta. Samoin kun matkustimme
Skoklosteriin katsomaan ruotsalaisia koiria
ja esittelemään omiamme heille ilman sen
kummempia odotuksia, esittämäni Kirman Viikari (silloin ei vielä minun omistuksessani) oli vinttikoiranäyttelyn (SvVK)
BIS oli käsittämätön yllätys. Sen jälkeen
tulleet useat saman näyttelyn BIS-voitot
eivät tuntuneet enää samalta. Myös juoksupuolella, niin radalla kuin maastokisoissa, on koettu monia huippuhetkiä.

Terveiset uusille kasvattajille

Kun nykyisin tuntuu rodussa kuin rodussa olevan muotia se, että näyttelymenestyksiä korostetaan aivan liikaakin, on entistä tärkeämpää jokaiselle kasvattajalle, että hän tutustuu rotuun ja sen historiaan todella tarkkaan. Millainen saluki oli, kun se
tuli Eurooppaan? Mitkä yksityiskohdat tekivät siitä juuri salukin? Materiaalia löytyy
runsaasti luettavaksi ja mietittäväksi. Se että haluaa nartulleen yhdet pennut ja niistä
jättää pennun kotiin, ei riitä kasvatustyön
motiiviksi, tähtäimen pitää olla kauempana. Vasta monen sukupolven jälkeen alkaa
nähdä työnsä tuloksia. Itsekritiikki on äärimmäisen tärkeää, ei pidä koskaan mennä siitä missä aita on matalin. Jalostukseen
käytettävillä koirilla pitäisi olla hyvä suku takanaan, sukutaulu siis pullollaan rodunomaisia, oikealuonteisia, rotumääritelmän mukaisia, terveitä (ja tutkittuja) koiria. Tuuria tarvitaan myös eikä koskaan pidä unohtaa pentujen omistajia, hehän sen
suurimman työn tekevät kasvattien hoidossa ja harrastustoiminnassa. •

WALL ABY’S
SAIJA JUUTIL AINEN
43 kpl x FI MVA - muut kansalliset oman
maan valiot pois lukien Suomi 10 kpl
KVA-r x 4 kpl KVA-m x 5 kpl + 1 INT
KVA-m, CIB - 10 kpl

Kolme parasta kasvattiasi
kautta aikojen?
Niitä on useampi.

Huippuhetkesi kasvattajana

Tietysti aina omistajien aidot ja positiiviset viestit kasvateista ovat iloista kuultavaa,
nykyisin iloitsen myös silloin kun saan luettavakseni rodunomaisia ja oikeita arvosteluja kasvateistani – silloin tiedän että he
ovat saaneet rahoilleen vastinetta kehässä,
huippua on myös arvostella kaunis saluki
ja myöhemmin huomata, että siellä sukutaulussa on oma kasvatti.

Terveiset uusille kasvattajille

Täydellistä koiraa ei ole olemassa ja kasvattaminen on tiedon ja taidon lisäksi aina myös onnenkauppaa. Kauniita rodunomaisia salukeja löytyy ympäri maailmaa – älä usko kuviin vaan tutustu jalostuskoiriin mahdollisuuksien mukaan myös
kotioloissa. •

Punaisen katse tähyilee
jo toisenlaisia maisemia.

Se oli ennen
kova paikka miehelle
teksti ja kuvat sirpa tavasti

S

alukien kanssa kun elää ja touhuaa, joutuu aina väliin, tarpeeksi touhuttuaan, kokemaan sen tämän
harrastuksen helvetillisen puolen, rakkaastaan luopumisen.
Kohta kuusi vuotta me oltiin punaista kuoletettu
ja nyt se sitten lähti. Tyynesti ja rauhallisesti, elämään väsyneenä ja kaikki juoksunsa juosseena, täkäläiset jänikset metsästäneenä se nukahti minun syliini marraskuun 13. päivänä
vuonna 2017.
Eläinlääkäriasemalla me punaisen kuolettajat oltiin oltu jo
pienen vitsin paikka, kun ilmaannuttiin sen kanssa vastaanottoon. Ei siellä usein käyty, mutta jos mitä oireena olikin, aina
pelättiin, että nyt se on jotakin lopullista. Joko se nyt yskii sitä
viimeistä yskäänsä tai onko sillä nyt sydänkipuja. Sillä kun
oli ne kolme kirjainta, DCM. Siitä lähtien, kun tuo diagnoosi
kuusi vuotta aiemmin saatiin, oltiin aina metsälenkille mennessä varautuneita siihen, että sinne jää, kun metsään lähti.
Kaatuu kuolleena maahan kesken juoksun ja autossa oli muovipressua ja narua, jotta saadaan vainaja pois metsästä. Vaan
ei se mihinkään metsään kaatunut, juoksi iloisena läpi elä-

mänsä ja se pressukin unohtui matkasta - piru ei tätä pysty
kirjoittamaan…
Punaista oli kirottu kymmenen vuoden ajan maanrakoon,
kun se söi kaiken. Pentuna kolme sohvaa ja isompana kaiken
ruoan. Niska-perseotteella lennätetty pois keittiöstä niin tuhat
kertaa ja joka kerta se lähti iloisena, suu täynnä syötävää. Se
pyöritteli ihmiset etuvarpaansa ympärille niin kujeillen, ettei
sitä saatu koskaan mihinkään kuriin ja se vain porskutteli
nauraen kaikkeen uuteen. Oli niin rakastettava kaikessa, mitä
teki. Kuolemassaankin.
Sairaus kesti kaksi viikkoa, keuhkokuume. Välillä oli parempia päiviä ja välillä huonompia, niinhän se aina on tällaisten tautien kanssa. Vaihdettiin antibioottia ja toivo toi valoa
päiviin, kunnes väsymys taas voitti ja kasvoi. Viimeisinä päivinä punainen ei enää varastanut ruokaa, eikä ihan kaikki
sille maistunut, niin kuin oli maistunut koko sen elämän ajan.
HK:n sininen kelpasi loppuun asti. Tosi mies.
Sairausaika oli raskasta mutta kaikkein raskainta oli se vii-

meinen päätös, jonka joutui tekemään salukin läheisimpänä,
ihan itse, eikä kukaan muu voinut sen päätöksen teossa auttaa.
Ei edes se läheisin ihminen, jonka kanssa ihmisten asioissa isot
päätökset yleensä yhdessä tehdään. Tuo läheisin oli kuin se entinen hevoseton mies, huoleton, kulki lapsellisen optimismin
vallassa sairaspolun loppuun asti ja kun ymmärsi totuuden, oli
murskaantua sen alle.
Kun punainen viimeisen kerran nukahti pää sylissäni, sen
korvan takaa löytyi takku. Joutui raukka lähtemään harjaamattomana. Pippelikarvatkin olisi pitänyt siistiä ja kynnet leikata. Luotan silti siihen, etteivät ne asiat ole ongelmana, kun
punainen painaa taivaallisten jänisten perässä siellä jossakin ja
käy välillä hakemassa rakastamiltaan ja jo yläkertaan muuttaneilta suvun mummeilta makupaloja.
Punainen jätti meille paljon muistoja. Ihania muistoja, jotka
vielä vähän aikaa ovat viiltävän kipeitä.
Sairausvahinko, punaisen pissalätäkkö on yhä television
edessä olohuoneessa. Itseasiassa vain pieni osa lätäköstä, ihan
kaikkea ei yksinkertaisesti voinut pyyhkiä pois. Kuinka kauan
säilyy lattialle jäänyt DNA? Kuinka kauan lätäkön tähteet pitävät osan punaista vielä talossa?
Yksi tietty pensas pihassa, siihen punainen sairausaikanaan
juosta piipersi pissalle, muut paikat eivät kelvanneet. Miten
kaunis se olikaan siellä seisoessaan ja hajuja nuuskiessaan!
Sairaanakin niin upea kuin vain saluki olla voi, vielä silloinkin, kun askellus oli jo väsymyksestä epävarmaa. Höristi korviaan, jotta pupujako täällä on kulkenut yöllä. Hänen pihassaan.
Siihen pensaaseen ei saa enää yksikään saluki koskaan pissata.
Ja se punaisen tuhina, kun se asettautui nukkumaan! Miten
voi kukaan saada yhteen pitkään tuhaukseen mahtumaan niin
paljon tyytyväisyyttä ja onnellisuutta, että se leviää kaikkiin
huoneessa olijoihin?! Vaikka punainen jo tunsi itsensä sairaaksi, se nukahtaessaan ilmoitti tuolla tuhinalla silti ainakin jonkin asian olevan siinä hetkessä niin hirmuisen hyvin.
Kun punainen jätti meidät, me oltiin
kaikki suremaan jääneet ihan eksyksissä.
Kolmevuotias öljyläikän värinen jäi tyhjän päälle pennun kanssa, se oli ikänsä
purjehtinut lauman pienimpänä toisten
turvissa eikä se nyt ehtinyt saada kaikkia
tarvittavia ohjeita laumanjohtajan tehtävään. Pissasi hädissään ensimmäisenä
iltana punaisen lähdön jälkeen sänkyynkin, vaikkei ole sisällä pissaillut pentuaikansa jälkeen. Kaverin hätäännystä katsoessaan pentu on ilmoittanut voivansa
jatkaa laumanjohtajana, kunhan ikää
kertyy.
Sairasajan huoli punaisesta vaikutti syvästi toisten salukien hoitamiseen.
Vaikka rakasti, oli väsynyt ja kykenemä-

tön huomioimaan niitä tarpeeksi kaiken murehtimisen keskellä. Kaikki tunteet talossa olivat kipsiin upotettuja ja elämä
oli pelkkää selviytymistä. Mitä kauemmin sairaus kesti eikä
palautumista tapahtunut, sen kyvyttömämmäksi toisten hoitajaksi itse muuttui. Pystyi huolehtimaan vain niiden perustarpeista ja vasta jälkeenpäin, kun kaikki oli ohi ja tunteet alkoivat sulaa kipsistä, pystyi näyttämään toisille, että niitä yhä
valtavasti rakastetaan.
Salukilauman väri on punaisen lähdön myötä muuttunut
synkemmän sävyiseksi. Grizzle ja musta häviävät talven remmilenkeillä kaupungin alakuloiseen värittömyyteen. Kotona
lattioiden villakoiratkin surevat, kun poissa ovat punaiset, kullan sävyttämät karvapallot lattialistojen reunuksilta ja minne
niitä nyt rauhassa kerääntyikään. Nyt lattioilla pyörivät ankean harmaat pölykasat.
Punainen Johtaja, Karhuherra Paddy Potterton, Paddy miehille ja Potter naisille, elää mielissämme ja tuhansissa valokuvissa, joille jonkin ajan kuluttua pystyy jo nauramaan. Suru
on ainoa asia, joka tulee kuolettavan suurena, mutta pienenee
ja muuttuu ajan oloon suloisiksi muistoiksi. •

Jäähyväiset.

ESITELMÄ LIIKKEISTÄ
– rotukonferenssi 2009
TEKSTI CHRISTER EDLING
K Ä Ä N N Ö S M I C A E L A L E H TO N E N

Terävöitän tietoisesti tätä
esitelmää tehdäkseni asioista
selkeämpiä ja houkutellakseni teitä
kannanottoihin. Kuten tavallista
tahdon todeta etten ole mikään
asiantuntija tai tutki anatomiaa
tai liikkeitä ammatikseni.
Pätevyyteni on mitä suurimmassa
määrin harrastelijapohjaista.
Kuten tavallista Benny Wallin
on osallistunut esitelmän
tutkimustyöhön ja Katarina
Petersson on ystävällisesti
lainannut minulle filmiä Suomessa
pidetystä salukikongressista.
Tämä filmi, yhdessä
arabihevossiittolan mainosfilmin
kanssa, muodostavat pohjan
tässä esittelemälleni erikoiselle
katsaukselle salukin liikkeisiin.

Lähtökohtani voidaan ilmaista Ruotsin kennelliiton entisen pääsihteerin Ivan
Swedrupin sanoin: “Funktionaalinen on
kaunista”. Haluamatta tehdä minkäänlaisia lopullisia päätelmiä, tahdon lisävalaista omia perustavanlaatuisia näkemyksiäni salukin liikkeistä. Mielestäni liikkeiden
tulee olla nykypäivän näyttelytuomareiden arvostelujen keskipisteenä, mutta ikävä kyllä tuomareilta näyttää puuttuvan niin
asiantuntemusta kuin kiinnostusta salukin
oikeaoppisesta liikehdinnästä. He hyväksyvät kummallista kyllä liian usein huolimattomat etuliikkeet, ahtaat takaliikkeet sekä
puutteelliset ja liioitellut sivuliikkeet. Toisin sanoen tilaa toisin ajattelulle on.
Tämä esitelmä liittyy Salukibladetissa
(kevätnumero 1) 2008 julkaisemaani artikkeliin, jossa osoitin rakenteen yhteyden
salukin liikkeisiin. Yritin tuolloin pitäytyä
tunnettujen kaiken liikkuvan fyysisten lakien seurauksiin. Tässä esitelmässä muistutan jälleen salukin rakenteen välttämättömistä seurauksista.
On yhä olemassa joitakin harvoja seikkoja joiden kohdalla emme varmuudella
pysty osoittamaan mikä on ikiaikaista ja
korrektia rotumääritelmän mukaan (fyysiset lait ovat toki samat). Liikkeet kuuluvat niihin. Jo ensimmäiset eurooppalaiset
kommentit leijuvasta liikehdinnästä perustuivat luultavammin vain osaan tuolloin olevassa olevaan materiaaliin. Tähän
seikkaan haen tukea ennen kaikkea fysiikasta, mutta jatkan siitä yrittäen todistaa että myös arabialainen traditio tukee
näkemyksiäni.

Esitelmäni siis perustuu kahteen tukipilariin – yhtäältä perustaviin fyysisiin
lakeihin, jotka ohjaavat koiran (ja siten
myös meitä erityisesti kiinnostavan salukin) liikkeitä ja toisaalta vanhoihin englantilaisten saluki-ihmisten kommentteihin ja ennen kaikkea arabialaisen kalifin
sanoihin, joissa tämä käyttää salukia esikuvana arabialaista hevosta arvioitaessa.
Nämä peruspilarit sekä salukien ja arabihevosten vertailu muodostavan tämän esitelmän loppupäätelmän.

Mitä rotumääritelmä sanoo
salukin liikkeistä?
Nykyinen rotumääritelmä (FCI 2000) perustuu vuoden 1923 englantilaiseen määritelmään, jossa liikkeitä ei mainittu. Teoriani on, että liikkeiden merkitys oli niin
itsestäänselvä 1900-luvun salukiharrastajille, ettei sitä tarvinnut erikseen mainita.
Useimmat heistä olivat yläluokkalaisia ja
voitaneen olettaa heidän olleen tottuneita
ratsastajia, joille luultavimmin oli itsestään
selvää, miten hevosen tuli liikkua ollakseen
mukava ja funktionaalinen ratsastettava.
Näin ollen voidaan olettaa, ettei heidän
mielestään rotumääritelmässä ollut tarvetta
erilliselle liikkeitä kuvailevalle osiolle, kaikkihan jo tiesivät miten salukin tuli liikkua,
hehän näkivät sen päivittäin. Ainoat tältä ajalta olevat kommentit käyttivät sanoja kuten "tanssahteleva", "sujuva" ja niin
edelleen, joten ehkäpä kaikki pitivät asiaa
ilmiselvänä. Tämä ajattelu on kuitenkin
aiheuttanut meille ongelmia, koska meillä ei ole liikkuvia kuvia tai pidempiä teo-

"On yhä olemassa
joitakin harvoja seikkoja
joiden kohdalla emme
varmuudella pysty
osoittamaan mikä on
ikiaikaista ja korrektia
rotumääritelmän mukaan
(fyysiset lait ovat toki
samat). Liikkeet kuuluvat
niihin."
reettisia kuvailuja salukin liikkeistä alkuperäisten Englantiin tuotujen koirien osalta.
Meidän täytyy siis yrittää johtaa lopputulos siitä mitä luulemme tietävämme perustuen käytettävissä oleviin lausuntoihin ja
indikaatioihin ja näin toimin esitelmässäni.
"Liikkeet: Ravissa sulavat, sujuvat ja vaivattomat. Kevyet ja joustavat; niissä on sekä pituutta että työntövoimaa. Liikkeet eivät ole korkeat (ns. hackney-liikkeet) eivätkä raskaat."

Fysiikan lait
Koiriemme ulkonäköön ja käyttäytymiseen, kuten kaikkien elollisten, on olemassa fysikaalisia syitä. Salukin tuulta halkova pään muoto, hieman sukkulamainen
runko ja tiiviisti asettunut pehmeä karva
ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, kuinka
evoluutio, jalostus ja fysiikka yhdessä ovat
muovanneet salukin nykyisenlaiseksi.
Käynnissä on jatkuva “taistelu”, jossa
saluki kamppailee erilaisten fysikaalisten
suureiden kanssa ja evoluutio on tietenkin
tekijä, joka huolehtii siitä, että parhaiten
sopeutunut “voittaa” taistelun.
Minkälaisten voimien kanssa metsästävä saluki sitten “taistelee”? Newtonin ensimmäinen laki, jatkavuuden laki, sanoo
että "kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä tai pysyy levossa, jos siihen ei
vaikuta mikään ulkoinen voima". Energiaa kuluu ei vain kiihdyttäessä vaan myös
suunnan muutoksissa (Newtonin kolmas laki, joka käsittelee voimaa ja vastavoimaa). Jotta liikkeessä oleva kappale voi muuttaa suuntaa mahdollisimman

tehokkaasti tai energiaa säästävästi, kyseessä olevan/olevien kappaleen tai kappaleiden täytyy kyetä absorboimaan suuria
energiamääriä ja muuntamaan kineettistä
energiaa elastiseksi (elastinen energia on
se potentiaalinen energia, joka “varastoituu” deformaatiolle altistuvaan elastiseen
materiaaliin, kuten vaikkapa venytettyyn
kuminauhaan, jänteeseen tai yhteen puristettuun vieteriin) ja siitä takaisin kineettiseksi energiaksi. Toinen voima (Newtonin gravitaatiolaki) jota vastaan saluki taistelee on “lateraalinen massan translaatio” sivusuunnassa. Tätä voimaa saluki
pyrkii hallitsemaan/torjumaan asettamalla tassunsa maahan niin lähelle pystysuoraa linjaa kuin mahdollista ilman että tassut häiritsevät toistensa liikeratoja. Mitä
vähemmän sivuttaista liikettä kappaleella on, sitä enemmän säästyy energiaa, jota sen sijaan voi kohdistaa ajamaan kappaletta eteenpäin.

Energiansäästö ja liikkeet
Energiansäästö on syy siihen, että liioitellut liikkeet, joissa etu- ja takaraajat ovat
taipuvaisia olemaan miltei yhdensuuntaiset maanpinnan kanssa (kuten saksanpaimenkoiran liikkeissä) ovat pohjimmiltaan
vääränlaiset ja epätuotteliaat. Raajojen liikuttamiseen eteen- ja taaksepäin kuluu yksinkertaisesti enemmän voimaa/energiaa
kuin mitä saluki voittaa eteenpäin vievässä liikkeessä. Samalla tavoin vaatimattomat/riittämättömät liikkeet ovat vääränlaiset/tehottomat, sillä ne eivät anna maksimaalista hyötyä salukin käyttämään energiaan nähden.

Salukilla, joka liikkuu tehokkaasti ja energiaa säästävästi, on leijuvat liikkeet, joissa koiran kulmaukset vaikuttavat ulottuvuuteen, iskunvaimennukseen
ja jousitukseen/leijuntamomenttiin.

Tasapaino:
ETUOSA JA TAKAOSA
Salukin etu- ja takaosan välinen tasapaino
on olennainen energiansäästön ja salukin
liikkeiden mahdollisimman tehokkaan toiminnan mahdollistamiseksi.
Lapa- ja olkavarsi, jotka sivusta katsoen
ovat asettuneet hieman etuosan sisään, antavat tasapainoa ja voimaa. Lavan ja olkavarren kulmautuminen mahdollistaa paremman ulottuvuuden. Kulma, jonka
taakse asettunut olkavarsi ja lapa yhdessä
muodostavat on tärkeä, eikä sen tule olla
liian suora, mutta ei myöskään liian kulmautunut. Etujalkojen välisen rinnan tulee olla täyteläinen, se vakauttaa.

ETUOSAN PUUTTEIDEN
AIHEUTTAMAT
TASAPAINO-ONGELMAT
Käsittelen riittämättömästi kulmautuneen
etuosan aiheuttamia ongelmia vain ohimennen, sillä se on aivan liian yleinen ongelma tänä päivänä. Liian suorat kulmaukset johtavat liian lyhyisiin ja töksähteleviin etuliikkeisiin. Tämä vuorostaan johtaa tavoitellun tehokkuuden vähenemiseen
ja jousituksen puutteesta johtuva niveliin
kohdistuva rasitus aiheuttaa lyhyen tai pitkän tähtäimen vammoja, minkä lisäksi se

"Voidaan olettaa, ettei heidän mielestään
rotumääritelmässä ollut tarvetta erilliselle
liikkeitä kuvailevalle osiolle, kaikkihan jo
tiesivät miten salukin tuli liikkua, hehän
näkivät sen päivittäin."

jarruttaa. Välttämättömiin kulmauksiin
perustuva rakenne (lapa-olkavarsi, olkavarsi-sääri ja välikämmen) on sekä armelias että tehokas (jousitus). Mutta kuten
tavallista salukin tulee olla kohtuullinen ja
liioittelematon.

TAKAOSAN PUUTTEIDEN
AIHEUTTAMAT
TASAPAINO-ONGELMAT
Salukin etuosan tule olla tasapainoinen.
Lyhyesti sanottuna salukin tule olla yhtä kulmautunut edestä kuin takaa. Kuten
aiemmin totesin, niukat kulmaukset johtavat siihen, että etuosa jarruttaa koiraa. Tämä on tietenkin energian tuhlausta. Mutta mikäli vika on siinä, että takaosa on vähemmän kulmautunut kuin etuosa, se ei
ole hyvä mutta ei yhtä vakava virhe kuin
jos etuosa on vähemmän kulmautunut
kuin takaosa. Koska työntövoima pääosin
lähtee takaosasta, johtavat niukemmat takakulmaukset hiukan vähempään voimaan, mutta iskunvaimennusmekanismi
on edelleen yhtä hyvä. Jos takaosa taas on
ylikulmautunut etuosan kulmauksiin nähden, takaosan luoma voima menee hukkaan, sillä etuosan rakenne vaikuttaa jarruttavasti, jolloin takaosan voima johtaa
etuosan rasitukseen ja kulumiseen.

LIIKKEET JA TASAPAINO
Salukin etu- ja takakulmauksten tulee olla tasapainossa, jolloin loogisesti liikketkin
ovat tasapainoiset eivätkä mitkään tekijät
häiritse potentiaalista kulmausten jousitusta, joka voi johtaa leijuviin, joustaviin
liikkeisiin.

"Salukin etu- ja takaosan
välinen tasapaino on
olennainen energiansäästön
ja salukin liikkeiden
mahdollisimman
tehokkaan toiminnan
mahdollistamiseksi."

Ensimmäisten salukin
asiantuntijoiden perintö
Kirjassa Hutchinson’s Dog Encyclopædia
Lady Florence Amherst (kennel Amherstia 1900-luvun alusta) kirjoitti:
“Salukin liikkeet ovat erilaiset kuin
greyhoundin. Se kävelee joustavammin
ja sen ravi on tanssahtelevampaa,
mikä on ihastuttava asia.”
Patricia Kean (kennel Ajman) sanoi liikkeistä ja niille ominaisesta
tanssahtelevuudesta:
“Todella tyypilliset saluki-liikkeet ...
ovat kevyet ja niissä on tanssillinen
ominaisuus, joka ei tuhlaa energiaa
heittelemällä jalkoja, vaan antaa
vaikutelman leijuvasta koirasta.”
Vielä eräs vanha kasvattaja, rva H.M. Parkhouse (kennel Shammar) kirjoitti 1958:
“Olen jo jonkin aikaa ollut sitä
mieltä, että olemme vaarassa menettää
tyypilliset saluki-liikkeet, joiden tulee
olla kevyemmät ja tanssahtelevammat.
Toisen maailmansodan aikaan tuomarit
kiinnittivät nykyistä enemmän huomiota
liikkeisiin ja mikäli saluki ei omannut
korrekteja hienostuneita, tanssahtelevia
liikkeitä, se ei päässyt kilpailuluokkiin.”
Näyttelytuomari Brian Chambers:
“Olemmeko menettämässä rotutyypilliset
liikkeet? Tällä tarkoitan sitä erityistä
liikkeiden vapautta, johon liittyy
äärimmäinen keveys ja hienostunut
viehkeys. Rotumme edustajien
ei tulisi olla löntystelijöitä.”
C.J. Applebee lainasi Englannin kuningas
Henrik V:tä, mutta sovelsi hänen sanojaan
hevosesta salukiin:
“Se liikkuu ilman halki, maa laulaa
sen kosketuksesta, … Se on puhdasta
ilmaa ja tulta; eivätkä maan ja veden
alhaiset ainesosat koskaan siinä ilmene.”
Näissä lausunnoissa esiintyy muutamia
avainsanoja: “tanssahteleva", "sulava",
"joustava", "leijuva", "kevyt", "hienostunut viehkeys" ja "liikkeiden vapaus”.

"Näissä lausunnoissa
esiintyy muutamia
avainsanoja:
'tanssahteleva', '
sulava',
' joustava',
'leijuva',
'kevyt',
'hienostunut viehkeys' ja
'liikkeiden vapaus'. ”

Kalifin toimeksianto
Eräs kalifi lähetti kerran palvelijansa ostamaan hevosta. Mutta palvelija, joka pelkäsi erehdyksen hintaa, epäröi ottaa tehtävän
vastaan sanoen, ettei tiennyt hevosista mitään. Siihen kalifi vastasi: “Tiedät miltä hyväsukuinen saluki näyttää ja mitkä piirteet
määrittävät nopeutta ja kestävyyttä. Etsi
niitä hevosesta.”
Vera Watkins kommentoi tätä näin:
“Useimmat hevostuntijat tunnistavat hyvän salukin, mutta keskiverto salukinomistaja tuskin koskaan haluaa omistaa
hevosta.”
Tämä perimätieto ja sitä seuraava kommentti ovat aina seuranneet minua varjon
lailla. Olen aina nähnyt hevosomistajat
etuoikeutettuina asemassaan kontrolloida hevosen ratsastettavuutta ja tuntea hyvät hevosen liikket oman kehonsa kautta.
Salukin kohdalla tilalle astuu paljon suurempi subjektiviteetti, kuten koiranäyttelyissämme. Sen pidemmälle en ollut päässyt ennen kuin ryhdyin vertailemaan salukeja ja arabihevosia.
Ruotsin arabihevosyhdistyksen suuressa (Euroopan toiseksi suurin, noin
120 arabihevosta) näyttelyssä Blommerödin arabisiittolassa Skånessa tänä kesänä muistin jälleen kalifin sanat nähdessäni arabihevosen toisensa jälkeen esittelevän leijuvaa askellustaan. Koko kotimatkan Blommerödistä mietin sitä ja miten
paljon mukavampaa on ratsastaa angloarabeilla ja arabihevosilla kuin “kelbeillä”
(tavalliset maatiaiskoirat/maatiaishevoset)
kuten muilla hevosilla. Seuraavana päi-

vänä istahdin lueskelemaan niitä kirjoja
ja katselemaan niitä filmejä joita olin ostanut ja saanut Blommrödissä. Kun tulin
mainosfilmiin saksalaisen Saxin arabisiittolasta, jossa esiintyi tusinoittain arabihevosia liikkeessä/ravissa, näin jotakin jota pidän ilmestyksenä. Jokainen arabihevonen leijui eteenpäin ja näin selvästi miten vuohisnivel jousti aivan kuten salukin
välikämmen.
Yhtäkkiä ymmärsin selkeästi mitä kalifi oli tarkoittanut pyytäessään palvelijaansa ostamaan hyvän hevosen ja viitatessaan
palvelijan salukitietouteen. Nähdessäni
niin monen arabihevosen liikkuvan kevein, leijuvin liikkein tajusin arabihevosen ja salukin liikkeiden tärkeimmän yhtäläisyyden, leijunnan. Se, että niin salukin kuin arabihevosen liikehdintään kuuluu leijuntamomentti, oli kalifille niin itsestäänselvää, ettei hän nähnyt tarpeelliseksi mainita siitä palvelijalleen, vaan hän
saattoi ilmaista ilmiselvyyden yleisemmin
termein (“nopeus ja ja kestävyys”).
Mutta minulle tämä on vahva viittaus
siihen että kalifin aikaan (joskus vuosien
632–1516 välillä) saluki liikkui leijuvin/
joustavin liikkein.

Filmi leijuntamomentista
Ymmärrän että puhtaan anatomisesti hevosten ja koirien välillä on paljon eroavaisuuksia eikä hevosten anatomia ole vahvoja
puoliani. Eri nivelet ja luu-osat voivat tästä huolimatta suorittaa samoja toimintoja.
Vahvasti yksinkertaistaen hevosen
“vuohisnivel” (sääriluun ja vuohisen välinen nivel) “vastaa” koiran välikämmentä (carpus) toiminnassa. Lavan ja olkavarren välinen kulma on jotakuinkin sama,
kuin myös olkavarren ja säären. En ole pätevä vertaamaan näitä suoraan, mutta joka tapauksessahan voi todeta että niin koiralla kuin hevosella on niveliä, jotka vastaavat toisiaan toiminnaltaan. Molemmat
mm. vastaavat joustosta ja jousituksesta.
Tarkempaa tutkimusta voisi tehdä, mutta
se ei ole tämän alustava vertailun kohtena.
Kaikilla filmin arabihevosilla on selvästi leijuvat liikkeet ja niistä voi todella nähdä ja tuntea kuinka pehmeästi, kevyesti ja
energiaa säästävästi ne liikkuvat.

Salukeista ei sen sijaan ollut helppoa
löytää vastavaa materiaalia. Filmissä esiintyy noin 250 salukia, mutta otanta ei vaikuta riittävältä tai kenties on jokin muu tekijä, joka vaikeuttaa tehtävää löytää yksilöitä, joiden askelissa on joustoa. Voiko se
johtua siitä, että kuten ikivanhan kennel
Knightellingtonin Rose-Marie Lewis
filmissä nähtävässä haastattelussa sanoo,
hän oli "pettynyt siihen että niin monella
tämän näyttelyn salukilla oli niin huonot´
liikkeet". Tai sitten se johtui siitä, että melkein kaikki handlerit esittivät salukinsa
“ryntäämällä” hirmuista vauhtia tai ainakin kovaa vauhtia. Erityisesti kaksi juniorinarttua esittivät melko selkeästi leijuvaa
askellusta, ehkä esittäjä liikkui hitaammin
niiden kanssa ottaen iän huomion. Näen
viitteitä siitä erään aikuisen salukiuroksen kohdalla, joka filmissä ei näytä leijuvan, vaikka olen itse nähnyt sen toisessa
yhteydessä ja tiedän, että sillä oikeastaan
on joustava askel. Videolla se kuitenkin
liikkuu nopeammassa vauhdissa kuin silloin kun olen nähnyt sen elävässä elämässä. Voisiko siinä olla selitys? Ehkä kaikilla salukeilla ei ole joustoa askeleessa, ehkä
kaikilla ei ollut sitä alun perinkään, mutta
olen tätä esitelmää työstäessäni tullut yhä
vakuuttuneemmaksi siitä, että useimmilla salukeilla tulisi olla leijuva, joustava askellus, niin kävellen kuin ravissa. Olen sitä mieltä että indikaationi fysiikan laeista, vanhoista lausunnoista ja arabialaisesta perimätiedosta tukevat tätä päätelmää.
(Lähteet: dvd Suomen salukien erikoisnäyttelystä 2008 ja dvd Sax Arabiansilta)

"Ymmärrän että puhtaan
anatomisesti hevosten ja
koirien välillä on paljon
eroavaisuuksia eikä
hevosten anatomia ole
vahvoja puoliani. Eri nivelet
ja luu-osat voivat tästä
huolimatta suorittaa samoja
toimintoja."

Loppupäätelmä ja
päätössanat
Mikä sitten on loppupäätelmäni? Se, että saluki tulisi esittää näyttelykehässä hitaammassa vauhdissa ja että meidän tulisi
kiinnittää enemmän huomiota liikkeisiin
jalostuskoiria valitessamme. Ehkä te vanhemmat ja kokeneemmat harrastajat muistatte vanhojen englantilaisten, mutta myös
ruotsalaisten, tuomareiden kehotukset liikkua kehässä hitaammin, jotta emme pilaisi koiriemme liikkeitä. Hitaampi vauhti on kehässä ehdottoman tärkeä, jotta ihmisen silmä erottaisi askelluksen jouston ja
leijunnan. Ryntäilevä saluki voi saada aikaan liikkeitä, jotka saavat sen muistuttamaan laihaa saksanpaimenkoiraa ja oletan
ettei kukaan meistä halua sitä. Tietysti nämä liikkeet voidaan myös yhdistää tietynlaiseen rakenteeseenkin, hyviin kulmauksiin edessä ja takana, tasapainoiseen salukiin. Mutta kaikesta huolimatta varsinaiset
liikkeet on katsastettava käytännössä.
Ehkä on aika lakata “ryntäilemästä”
kehässä ja tuomareiden aika lakata hyväksymästä sitä. Se ei ole aivan helppoa, tunnen itsekin välillä miten minut imaistaan
mukaan ryntäilyyn. Mutta siinä meillä on
suuri vastuu, kasvattajilla esikuvina ja tuomareilla päätöksentekijöinä, maailmassa
jossa kontakti luontoon ja siten ensisijaiseen kokemukseen ja tietoon on nopeasti häviämässä. Osaavia hevosihmisiä ei sitä
paitsi ole tarpeeksi täyttämään roolia, joka
heillä oli salukin ensi vuosina Euroopassa.
Nyt kun vanhat kasvattajat hitaasti mutta varmasti häviävät – kasvattajat, joilla on
syvä tietämys siitä millaisia alkuaikojen,
modernien muotien vaikutuksista vapaat
salukit olivat – alkaa rakkaan salukimme
aika loppumaan. On aika ottaa vastuuta!
Lopuksi kiitän teitä kaikkia siitä, että sain tulla esittämään teoriani ja olettamukseni salukin liikkeistä. Toiveeni on että olen saanut teidät kaikki pohtimaan syvällisesti sitä minkä mallista salukia olemme kehittämässä ja mitä saatamme menettää. Saluki on täydellinen sellaisena kuin
se on, säilyttäkäämme se! •

M E I DÄ N R E M M I

Piamaria
Tiihonen
TO I M I T TA N U T T I I A R AU T I A I N E N
K U VA H E L E E N A Å K E R LU N D

Kuka olet ja ketä laumaasi
kuuluu?

Olen Piamaria Tiihonen Nurmijärveltä. Perheeseemme kuuluu minun lisäkseni mieheni Marko Åkerlund sekä kolme lastamme Veeti (14 v.), Hugo (12 v.,
Hugolla on kuvan ottamishetkellä käsi paketissa) ja Ada (10 v.). Salukeja on kaksi:
Sunfire Idelle eli Isla, Minna Saaren
kasvatti Karkkilasta (5 v.) sekä YazYasirah´s Assim eli Dino, Ann-Kristin BØrsumin kasvatti Norjasta (4 v.). Lisäksi koiralaumaamme kuuluu kaksi metsästyskoiraa: itäsiperianlaikat Olga ja Hilja.

Miten päädyit salukiin?
Salukissa viehätti ja viehättää edelleen rodun pitkälle ulottuva historia ja koiran rakenteen toiminnallisuus. Halusin koiran,
jonka kanssa voi harrastaa ja liikkua niin
paljon kuin jaksaa. Halusin myös koiran,
joka on itsenäinen ja jonka kauneus miellyttää silmää.

Meillä oli lasten, talon ja pihan puolesta asiat järjestyksessä, koirakin oli, mutta
koska se kävi metsällä, oli minulla monta ”yksinäistä” eli koiratonta viikonloppua ja siinä tuli pohdittua ns. oman koiran hankkimista. Salukeja olin katsellut jo
jonkin aikaa ihaillen.
Vuoden 2012 loppupuolella aloin varovasti katsella pentueita ja otin yhteyttä lähellä olevaan kasvattajaan Minna Saareen
ajatuksella, että jos nyt ei pentuja ole vapaana, niin sitten seuraavasta pentueesta.
Mutta onneksemme siellä sattuikin vielä olemaan se maailman kaunein saluki
jäljellä, ja niin se muutti meille laikanartun kaveriksi 23.12.2012. Paras joululahja
kautta aikojen!
Toinen saluki meille tuli Norjasta puolentoista vuoden päästä, ihana uros, joka
on parhaimmillaan oman laumansa parissa kotona.

Mitä harrastat salukiesi
kanssa?
Käyn näyttelyissä sekä maastokokeissa siten kuin perheen ja vuorotyön kanssa pystyn asiat järjestämään. Edellä mainittujen
asioiden vuoksi ulkomaanreissut eivät ole
olleet meille mahdollisia. Töiden salliessa käymme välillä maasto- ja ratatreeneissä Hyvinkäällä.
Lenkkeilemme paljon koko lauman
kanssa. Teemme paljon kävelylenkkejä, kesäisin juoksutamme toisinaan koiria
pyörällä tai kickbikella ja jos lunta on, talvisin hiihtäen. Salukien vapaana pitäminen on haastavaa ja onnistuu meillä vain
tutkapannan kanssa. Molemmat lähtevät pelkästään hajujen perässä pitkällekin,
saati, jos jotakin näkevät. Toki myös se,
että asumme täällä tiheään asutussa Etelä-Suomessa, tuo omat haasteensa, teitä on
joka puolella.

Mikä salukissa ihastuttaa/
vihastuttaa?
Salukissa ihastuttaa sen kauneus, voima ja
nopeus sekä liikkeiden sulavuus. Juoksevaa salukia voisi katsella iäisyyksiä. Salukissa ihastuttaa sen itsenäisyys ja omanarvontunto – saluki todellakin pitää kiinni arvokkuudestaan kaikissa tilanteissa ja vaatii arvoistaan kohtelua. Salukissa ihastuttaa
sen älykkyys, joka tulee ilmi esimerkiksi varastamisen taidoissa – aina se älykkyys ei aivan avaudu kaikille muille, mm. sukulaisille. Salukissa ihastuttaa sen kissamaisuus;
esimerkkiksi silloin kun saluki ottaa aurinkoa sohvan selkänojalla maaten.
Harmaita hiuksia aiheuttaa niiden
omapäisyys. Erityisesti oma narttuni on
varsinainen camel boots -nainen – toisinaan olen ollut sitä mieltä, että saatan sittenkin olla noutajaihminen. Itse asiassa,
ensimmäinen koirani oli noutaja.

Millainen on ihannesalukisi?
Ihannesalukini on tasapainoinen sekä
luonteeltaan että rakenteeltaan. Tällainen
sattuu asumaan meillä, ensimmäinen salukini on Saluki isolla alkukirjaimella, juuri sellainen kuin se mielestäni parhaimmillaan voi olla.
Tasapainoinen luonne mahdollistaa
niiden kanssa elämisen ja harrastamisen.
Tasapainoinen rakenne mahdollistaa vahvat, joustavat ja kauniit liikkeet sekä näyttelykehässä että juoksuharrastuksen parissa. Aina tulisi muistaa niiden alkuperäinen käyttötarkoitus ja nähdä sekä luonne
että rakenne sen kautta.

Mikä on kohokohta
salukiurallasi?
Varsinaista kohokohtaa en salukiurallani
osaa sanoa, olen vasta niin vähän aikaa harrastanut salukien kanssa – ehkä se on vielä
edessäpäin. Onnellisin olin ehkäpä silloin,
kun istuin koiran hakumatkalla takapenkillä pidellen sylissäni maailman ihaninta
salukinpentua.

Tulevaisuutesi salukien
parissa?
Vaikka nämä joskus aiheuttavatkin harmaita hiuksia omapäisyydellään, näen, että ehdottomasti jatkan niiden parissa (en
siis vaihda noutajiin). Kehän sekä pellon
laidalle on nykyään aina vain päästävä, todella koukuttava harrastus! Olen tavannut
salukien kautta paljon aivan mielettömän
ihania ihmisiä, jotka ovat auttaneet eteenpäin harrastuksen parissa ja toivon, että
voisin itse joskus olla samalla tapaa avuksi muille.

Terveisesi salukiväelle?
Toivon kaikille mukavia ja ikimuistoisia
hetkiä maailman ihanimman rodun parissa! •

U U D E T VA L I OT

C.I.B

CISSE WUNSCH

FI MVA LV MVA LT MVA BY MVA RU MVA
LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA BYV-16 BALTV-17

Soheil Nour 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
21.01.2017 Turku, Tamas Jakkel
27.05.2017 Moletai, Michael Hill
28.05.2017 Moletai, Vija Klucniece
17.06.2017 Kotka, Colm Hastings

BALT MVA
FI EE LT LV MVA FI KVA-m EE JMVA

Tazillah Fadia Farahnaz
Tazillah Khanda-Karneol x Tazillah Iran Taraneh
s. 27.5.2011
om. Satu Marttila
SERT
20.10.2013 Rakvere, Nikolay Sedykh
Koira valioitui yhdellä sertillä, koska se oli jo muun maan valio.

EE MVA, FI KVA-M, EE KVA-M, CVM-15, DVM-15, EEM-15

Sunfire Ibsan

HARRI NIEMI

FI MVA

Shaamroc Silver Breeze x Dabka's Felicia
s. 9.10.2012
om. Tuire Keskinen & Anni Lepola
SERT
9.11.2014 Tarto, Benjamin Sanchez Garcia
26.7.2015 Helsinki, Cartledge Liz
6.2.2016 Tallinna, Revaz Khomasuridze
10.9.2017 Haapsalo, Davor Javor
Koira valioitui yhdellä sertillä, koska se oli jo muun maan valio.

Zarabis Rezzan
Khronos Min Al Asife x Zarabis Oaisara
s. 21.1.2015
Om. Jari & Ritva Latva-Rasku, Virpi Kokko
SERTK
30.7.2016 Hyvinkää
23.7. 2017 Heinola
6.8.2017 Kankaanpää
30.9.2017 Helsinki
22.10.2017 Hailuoto

TUULI SOUKKA

FI KVA-m

SALUKIEN JUOKSUPÄIVÄ 3.6.
Salukien juoksupäivä järjestetään su 3.6.2018
Hyvinkäällä. Katso tarkemmat tiedot sivulta 10.
UUSIA SALUKIKUMMEJA!
Salukikerhon tuoreimmat salukikummit Virpi
ja Sanja esittäytyvät sivulla 9. Tekisikö mielesi
harrastaa jotain salukisi ja muiden salukistien
kanssa? Ota yhteyttä lähimpään salukikummiin.
VUOSIKIRJA 2017
Muistathan jättää tilauksesi Vuosikirjasta 2017
hyvissä ajoin tarvikemyynnille. Ilmoitathan
postimaksuja varten, jos et pääse noutamaan
Vuosikirjaa henkilökohtaisesti.
SALUKITARVIKKEET@SALUKI.FI

SALUKI 3/2018
MATERIAALIEN JÄTTÖPÄIVÄ
1.6.2018

Koiratarvikkeet
Jarmo Lehmusto, PAATTINEN
p. 0400 112 103/Jarmo, 0400 128 599/Seija
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