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Sisältö

K U VAT:
Kansi:  Al Bhazim Geela Gemini & Nucada’h Arni. Kuva: Ari Lehtiö
s. 4: Yuzak Suspiria, Al-Yasamin Ameena, Non Serviam Apage 
Satanas ja Non Serviam Anima Divina. Kuva: Heidi Lappalainen.

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 € 
1/2: 
148 mm x 205 mm + leikkausvarat 3 mm
 35 €/70 €
1/4: 
130 mm x 90 mm, 
pysty 15 e/30 e

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

Osoitteenmuutokset
jasensihteeri@saluki.fi
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Joulu 1.10.2019
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TOIMITUS & ILMOITUKSET

HALLITUS 2018

Puheenjohtaja
Marja Blomqvist, Espoo 
puheenjohtaja@saluki.fi 

Varapuheenjohtaja
Teija Laukka, Kärjenniemi 

Jäsenet
Tuula Eloranta, Mäntsälä
Heidi Lappalainen, Artjärvi 
Harri Niemi, Lappi
Kalle Salovaara, Tuusula
Tuija Tuominen, Hollola

Sihteeri 
(hallituksen ulkopuolinen)
Anne Lipponen
Korpikatu 3
83500 Outokumpu
p. 050 545 4887
sihteeri@saluki.fi

Rahastonhoitaja
Heli Laitinen
rahastonhoitaja@saluki.fi

TOIMIKUNNAT 

Jalostustoimikunta
jalostustoimikunta@saluki.fi

Juoksutoimikunta
juoksutoimikunta@saluki.fi

Lehtitoimikunta
salukilehti@gmail.com

Näyttelytoimikunta
nayttelytoimikunta@saluki.fi

www.saluki.fi
web@saluki.fi

TARVIKEMY YNTI

salukitarvikkeet@saluki.fi

PISTEL ASKENTA

Näyttelykiertopalkinnot
Sanja Ekblad 
sanja.ekblad@gmail.com

Juoksukiertopalkinnot
Harri Niemi 
juoksutoimikunta@saluki.fi

Toimituksellinen materiaali ja tiedustelut
salukilehti@gmail.com

Julkaisija
Suomen Salukikerho ry

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

Toimitus ja taitto
Heidi Lappalainen, Tiia 
Rautiainen ja Tuija Tuominen

SALUKIKERHO VALITSEE 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISESSÄ 

SYYSKOKOUKSESSA ITSELLEEN 

HALLITUKSEN. KUNKIN JÄSENEN 

HALLITUSKAUSI KESTÄÄ KAKSI 

VUOTTA. 

KERHON HALLITUKSELLE VOI 

LÄHETTÄÄ SÄHKÖPOSTIA 

OSOITTEESEEN  

HALLITUS@SALUKI.FI.

Painos
420 kpl

Paino
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

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

Tätä kirjoittaessani kerhon syyskokous on 
juuri pidetty. Kokoukseen osallistui ilah-
duttavan suuri joukko kerholaisia ja mu-
kana oli niin uusia kuin vanhempia ker-
honjäseniä. Kokouksessa käsiteltiin sään-
tömääräiset syyskokousasiat eli päätettiin 
ensi vuoden toiminnasta ja sen rahoittami-
sesta sekä valittiin hallituksen jäsenet ero-
vuoroisten tilalle. Oma pestini puheenjoh-
tajana uusittiin ja kanssani hallitukseen va-
littiin vuosiksi 2019–2020 uusina Pirjo 
Avomäki ja Mari Riitinki, hallituspaik-
kansa uusi Tuija Tuominen. Lämmin kii-
tos hallituksen jättäville Heidi Lappalai-
selle ja Kalle Salovaaralle vuosista 
hallituksessa. 

Syyskokouksen mukavin osuus oli vuoden 
juoksijoiden palkitseminen. Hallituksen 
tänä vuonna tekemän päätöksen mukaan 
kerho muisti kunniakirjalla maailmal-
la menestyneitä salukeja: Euroopan maas-
tomestaruuskisoissa menestyneet etune-
nässään EMM-2018 Nox Infinita Anas 
Discors ja MRM-2018 Melik Boorchin  
Oghab Nox Infinita, MV-2018 Aziz 
Qismah, EV-2018 Aziz Pacifico ja EV-
2018 Aziz Palmira. Salukikerhon hallitus 
muisti myös Pirjo Grönforsia, kennel El 
Hamrah, 45-vuotisen ansiokkaan kasva-
tusuran johdosta.

Syyskokouksessa keskusteltiin laajasti sekä 
kerhon pentuvälityksen tilasta että Saluki-
kerhon jalostussuosituksista ja niiden nou-
dattamisesta. Keskustelu oli erittäin antoi-
saa ja asiallista ja siitä välittyi selvästi, mi-
ten salukirodun terveys on rodun harrasta-
jille tärkeä asia. 

Facebookin myötä kerhon pentuvälityksen 
tarve näkyy vähentyneen ja tänä vuonna on 
syntynyt useampi pentue, joita ei ole ilmoi-
tettu kerhon pentuvälityksessä. Viimeisen 
puolen vuoden aikana rekisteröidystä vii-
destä pentueesta vain kaksi on ilmoitettu 
kerhon pentuvälityksessä ja tietojeni mu-
kaan rekisteröimättä on vielä kaksi jo syn-
tynyttä pentuetta, joita kumpaakaan ei ole 
pentuvälityksessä. Syyskokouksen osallis-
tujat olivat yksimielisiä siitä, että tämä ke-

hityssuunta ei ole toivottava ja kasvatta-
jien toivoisi aktivoituvan pentuvälityksen 
käytössä. 

Ensimmäistä salukiaan hankkiville kerhon 
kotisivuilta löytyvät pentueet ovat varmas-
ti helpoin tapa löytää syntyneet pentueet. 
Lisäksi pentuvälityksestä saa hyvän kuvan 
siitä, paljonko pentueita on syntynyt, syn-
tymässä ja suunnitteilla. Salukin kaltaises-
sa rodussa, jossa pentueeseen saattaa syn-
tyä kymmenkuntakin pentua eikä sopi-
vien kotien löytyminen aina ole niin help-
poa, kasvattajien olisi hyvä tietää, moniko 
on pentuja teettämässä, ennen oman nart-
tunsa astuttamista. Kokouksessa nostet-
tiin esille myös se, että pentuvälitys on yk-
si keino ohjata kasvattajia toimimaan en-
tistä enemmän kerhon jalostussuositusten 
mukaisesti. Kokous oli yhtä mieltä halli-
tuksen ja jalostustoimikunnan kanssa sii-
tä, että kerhon pentuvälitystä tulee mai-
nostaa entistä enemmän ja samalla tiedot-
taa jalostussuosituksista. 

Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, mi-
ten kasvattajat saataisiin tarkemmin nou-
dattamaan kerhon jalostussuosituksia. 
Tässäkin nimittäin näkyy ikävä notkah-
dus. Kun vuosina 2016 ja 2017 keskimää-
rin 56 prosenttia rekisteröidyistä pentu-
eista täytti kerhon jalostussuositukset, lu-
ku on tänä vuonna rekisteröidyissä pen-
tueissa pudonnut 40 prosenttiin. Vuosi-
na 2015–2018 vähintään yhden pentueen 
on rekisteröinyt 29 eri kasvattajaa. Näistä 
13 on täyttänyt kerhon jalostussuosituk-
set kaikissa pentueissaan. Kasvattajia, jot-
ka eivät kertaakaan täyttäneet jalostussuo-
situksia, oli 8. Yleisimmin silmätutkimus 
oli joko jäänyt tekemättä, oli vanhentunut 
tai tehty vasta astutuksen jälkeen. Viralli-
nen sydänultra oli yleisempi ja se puuttui 
kokonaan vain yhdeltä jalostukseen käyte-
tyltä kotimaiselta koiralta (osalla sydänult-
ra oli tosin vanhentunut tai tehty vasta as-
tutuksen jälkeen). Toisaalta salukiharrasta-
jat tuntuvat onneksi olevan aktiivisia tut-
kituttamaan sydämiä. Salukeja syntyi vuo-
sina 2010–2017 keskimäärin 95 vuodessa, 
vuosina 2015–2017 salukeille tehtiin kes-

kimäärin 48 virallista sydänultratutkimus-
ta vuodessa (pentueita keskimäärin 12 per 
vuosi). 

Syyskokous korosti myös sen tärkeyttä, et-
tä salukeille tehtävät sydänultra- ja silmä-
tutkimukset tehdään virallisina, jolloin nii-
den tulokset ovat luettavissa Kennelliiton 
jalostustietokannasta ja säilyvät näin tule-
vaisuutta varten. Jokainen virallinen tut-
kimustulos kerryttää arvokasta tietopank-
kia rotumme terveydentilasta. Epävirallise-
na tehdyt tutkimukset eivät tallennu jalos-
tustietokantaan ja silloin näyttää siltä, et-
tä koiran vanhempia/isovanhempia/isoiso-
vanhempia ei ole tutkittu lainkaan, vaikka 
ne olisi tutkittu epävirallisesti. 

Kennelliiton jalostustietokannasta löytyy 
todella paljon tietoa rodustamme ja sen 
yksilöistä. Salukeilla on lisäksi oma kan-
sainvälinen tietokantansa osoitteessa salu-
ki.breedarchive.com, jota ylläpidetään va-
paaehtoisin voimin. Useampi suomalainen 
salukiharrastaja osallistuu aktiivisesti tieto-
kannan ylläpitoon, mikä on ilahduttavaa. 
Toivottavaa olisi lisäksi, että jokainen salu-
kiomistaja päivittäisi oman koiransa tieto-
ja tietokantaan. Tärkeimpiä tietoja, joita 
tietokantaan voi lisätä, on juurikin koiral-
le tehdyt terveystutkimukset sekä kuolin-
syyt ja -ajat. Haastankin suomalaiset salu-
kiharrastajat päivittämään koiriensa tieto-
ja tuonne tietokantaan ja opastan mielel-
läni tietokannan käytössä. Tietojen päivit-
täminen edellyttää rekisteröitymistä, mikä 
on maksutonta ja helppoa. Toki tietokan-
ta ottaa vastaan myös sponsorointia, jolloin 
pienellä vuosimaksulla saa käyttöönsä lisä-
palveluita. Itse olen kokenut hyväksi lisä-
palveluksi mahdollisuuden tehdä omia yk-
sityisiä merkintöjä koirien kohdalle ja mer-
kitä itseäni kiinnostavia koiria seurattavak-
si, jolloin saan tiedon, kun kyseisen koiran 
tietoja päivitetään. 

Lopuksi haluan kiittää lämpimästi jokais-
ta kerhon eteen tänä vuonna ahkeroinut-
ta ja toivottaa kaikille jäsenillemme iha-
naa jouluaikaa sekä kaikkea hyvää vuodel-
le 2019!  •

M A R J A  B L O M Q V I S T

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

OSOIT TEENMUUTOKSET 
JA JÄSENY YSASIAT

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

Terveisiä syyskokouksesta
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Syyskokous päätti marraskuun 18. päivä 
pitää jäsenmaksut ennallaan. Kerhon uu-
det säännöt tulivat voimaan vuoden 2015 
kesäkuussa ja niissä määrätään jäsenmak-
su maksettavaksi helmikuun loppuun 
mennessä. Jos jäsenmaksua ei ole makset-
tu huhtikuun loppuun mennessä voi hal-
litus katsoa jäsenen eronneeksi. Aiemmin 
tämä takaraja oli kesäkuun loppu.

• Vuosijäsenen maksu on 30 euroa.  
Ulkomaan osoitteessa 37 euroa.

• Perhejäsenen maksu on 5 euroa. 
Muista, että sääntöjemme mukaan per-
hejäsenen tulee asua samassa taloudessa 
vuosijäsenen kanssa. 

Vuosikirja 2018
Vuosikirjan 2018 (lehti nro 2/2019) voi 
tilata ja maksaa ennakkoon edullisemmin 
yhdessä jäsenmaksun kanssa hintaan 43 
euroa, kun maksaa helmikuun loppuun 
mennessä. Myöhemmin tilattuna kirjan 
hinta on 18 euroa.

Vuosikirjan on tarkoitus valmistua ke-
säkuun alun erikoisnäyttelyyn mennessä. 

Ennakkotilaajat voivat hakea kirjansa tar-
vikemyynnin myyntipöydältä näyttely-
paikalta. Jos et pääse tuolloin noutamaan 
kirjaasi niin seuraa tarvikemyynnin tiedo-
tuksia Facebookin ryhmissä tai kysy salu-
kitarvikkeet@saluki.fi. Muista mahdolli-
sista jakopaikoista tai postimaksusta, jos 
kirja lähetetään sinulle postitse. HUOM!  
Kirjaa ei lähetetä automaattisesti, kos-
ka postimaksu tulee maksaa ensin. Hinta 
määräytyy painon mukaan.

Ainaisjäsenet voivat maksaa Vuosikir-
jan 2018 ennakkoon 28.2. mennessä hin-
taan 13 euroa viitteellä 47474.

Maksamalla jäsenmaksun eräpäivään 
28.2.2019 mennessä, varmistat Saluki-leh-
den ykkösnumeron saamisen ajallaan. Jos 
maksu myöhästyy niin paljon että se kir-
jautuu kerhon tilille vasta huhtikuun puo-
lella, ei ole takeita että lehden saa jouk-
kopostituksessa. Sen takia pitää maksaa 
ylimääräinen 2 euroa, koska silloin leh-
ti täytyy lähettää erillisessä kirjekuores-
sa joka maksaa kerholle enemmän kuin 
yhteispostitus.

Jäsenmaksukuitti 
vuodelle 2019

Saajan 
tilinumero Säästöpankki Optia FI41 4600 0010 8792 09

Saaja
SUOMEN SALUKIKERHO ry

JÄSENMAKSUT vuonna 2019:
Vuosijäsen 30 euroa 
VUOSIKIRJAN 2018 kera 43 euroa 

Perhejäsen 5 euroa
Vuosijäsen ulkomaan osoitteessa 37 euroa 

  Viesti-kenttään jäsenen nimi jos viitettä ei löydy

Maksaja 
HUOM: Saluki-lehti 1/2019 postitetaan vain 
jäsenmaksun maksaneille. Yli kuukauden myöhässä 
maksaneet saavat lehtensä yksityiskirjeenä 
maksamalla jäsenmaksun lisäksi kaksi euroa 
postikuluja eli yhteensä 32 euroa. 

Viite numero Katso oma jäsenviite lehden osoitetarrasta

Eräpäivä 28.2.2019

KERHON TILINUMERO JA 
PANKKIYHTEYS:

 IBAN: FI41 4600 0010 8792 09  
• Ulkomaan maksuissa tarvi-
taan tunnus BIC: ITELFIHH

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

Käytäthän maksaessasi henkilökoh-
taista jäsenviitenumeroasi. Näet sen Salu-
ki-lehtien osoitetarrasta. 

Jos viitenumeroa ei löydy, kirjoita 
”Viesti”-kenttään kenen jäsenmaksusta 
on kyse. •

Pentuvälitys
Salukikerhon pentuvälitys toimii osoitteessa  
www.saluki.fi/kasvatus/pentuvalitys. 
Kerhon jäsenkasvattajat voivat lähettää vuoden sisään 
suunnitteilla olevat, astutetut ja jo syntyneet pentueensa 
pentuvälitykseen, joka tavoittaa kerhon jäsenten lisäksi 
myös rodusta kiinnostuneita tulevaisuuden salukisteja.

Pentuvälitykseen ilmoitettavat tiedot voi ilmoittaa 
pentuvälityksen lomakkeen kautta ja päivityspyynnöt 
voi lähettää Salukikerhon jalostustoimikunnalle 
osoitteeseen jalostustoimikunta@saluki.fi.

Voimassaoleviin jalostussuosituksiin voit tutustua 
osoitteessa www.saluki.fi/kasvatus/jalostussuositukset tai 
lukemalla esimerkiksi Saluki-lehdestä 3/2016 (s. 6).

Ne yhteystietonsa ilmoittaneet salukikasvattajat, jotka ovat 
Salukikerhon jäseniä ja joilla on ollut pentue viimeisen 10 
vuoden aikana löytyvät tämän lehden sisätakakannesta ja 
nettisivuilta osoitteesta  
www.saluki.fi/kasvatus/terveystutkimukset/kasvattajalista/

Salukikerhon pentuvälitys: www.saluki.fi/kasvatus/pentuvalitys.
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S A L U K I K U M M I T O I M I N TA A 

Nimi on Annina ja asustelen salukie-
ni kanssa Akaassa, Tampereen lähistöllä. 
Salukin tulo elämääni on edelleen mystee-
ri. Olin pohtinut koiraa harrastuskaveriksi 
ja seuraksi ja pohtinut rotuvaihtoehtoja lä-
pi. Olin pitkään ajatellut, että ottaisin jon-
kin palveluskoiran tai huskyn, mutta elä-
mä päätti toisin.

Eräänä päivänä kaupungilla kaupan jo-
nossa totesin äidilleni, että haluan salukin. 
En tiedä mistä ajatus tuli, sillä olin tuo-
hon mennessä nähnyt vain yhden salukin 
erään kissakasvattajan pihalla kirmaamas-
sa vuosia aiemmin. En ollut muutoinkaan 
koirahaaveissani pitänyt aiemmin mitään 
vinttikoiraa vaihtoehtona.

Ajatus oli kuitenkin niin voimakas, että 
lähdin internetin ihmeelliseen maailmaan 
tutkimaan tätä rotua. Päädyin myös facen 
salukiryhmään ja jo pian lähdin saluke-
ja tapaamaan. Ihastus vain voimistui ta-
paamisten myötä. Jonkin verran salukia 
mystifioidaan ja siitä tehdyt runolliset ku-
vaukset saivat minut välillä epäilemään 
olisiko elo salukin kanssa minulle mah-
dotonta. Päätin, että saluki on kuitenkin 
koira, kuten kaikki muutkin rodut omi-
ne erityispiirteineen, ja nämä piirteet olin 
valmis ottamaan vastaan. Niinpä minul-
le tuli vaalea Mielikuvitus saluki ”Emma”, 
jota kävin lenkittämässä aamulla räntäsa-
teessa (lue: seisoin tien poskessa aamulla 

PÄÄKAUPUNKISEUTU
Sanni Mäkelä, Helsinki 
sanni.e.makela@gmail.com

KYMENLAAKSO
Johanna Majoniemi, Heinlahti 
050 572 6829 
johanna.majoniemi@gmail.com

UUSIMAA
Virpi Kokko, Hyvinkää 
virpijohannakokko@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

PIRKANMAA
Annina Kolu, Akaa 
045 851 6277 
annina.s.kolu@gmail.com

ETELÄ-SAVO
Tiia Rautiainen, Mikkeli 
040 861 4994 
rautiainen.tiia@gmail.com

salukikummit

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

POHJANMAA
Inga-Lill Sjöman-Rönn, Helsingby  
0400 305 82 
dyanitos@gmail.com

KUOPION SEUTU
Sirpa Tavasti, Kuopio 
0400 240 493 
sirpa.tavasti@gmail.com

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

Suomen Salukikerho ry:n salukikummit ovat joukko reippaita, 
sydämensä salukeille menettäneitä henkilöitä, jotka palvelevat 
salukinomistajia ja rodusta kiinnostuneita kautta maan.

Salukikummien keskeisin tehtävä on tehdä salukista rotuna 
helpommin lähestyttävä ja tarjota tietoa ja kohtaamisia 
niitä kaipaaville. Salukikummit madaltavat myös 
salukiharrastajien kynnystä tutustua alueen muihin harrastajiin 
ja salukeihin ja helpottaa uusien kontaktien löytymistä.

Tällä hetkellä Suomessa toimii 13 salukikummia, jotka 
ovat levittäyneet laajasti aina Helsingistä Rovaniemelle ja 
Turusta Joensuuhun, kattaen näin laajasti koko Suomen.

Annina Kolu
yksistäni räntäsateessa testaamassa olen-
ko valmis heräilemään aamuisin koiraa 
pissittämään). 

Seuraava askel oli tavata kasvatta-
jia ja heidän avullaan kartoittaa olisin-
ko potentiaalinen ”salukisti” sekä pereh-
tyä rotuun syvemmin. Otin yhteyttä Hei-
di Lappalaiseen sekä Kirsi Liiukseen, 
koska heitä pääsin kätevästi autottomana 
tapaamaan.

Liiuksille syntyikin sitten Salmana-
zar-kenneliin – puoli vuotta päähänpint-
tymäni alkamisesta – ”mustapantteripen-
tue”. Sieltä minulle kotiutui vuoden 2014 
ystävänpäivänä ensimmäinen salukini 
”Varjo”, black & silver -uros.

Kirsi ja Mirve antoivat hyvät eväät al-
kuun niin juoksuharrastukseen, kehässä 
pyörimiseen kuin perus arkeenkin salukin 
kanssa. Lämmin kiitos teille! 

Varjon kanssa on harrastettu koira-
koulua (perus käytöstapoja, kontaktia 
yms.), muutama näyttely käyty, treenattu 
ratajuoksua, ja pari sertiä on poika maas-
toissa juossut.

Kuten Salukikerhokin ”mainostaa”, on 
vaikea tyytyä yhteen. Ja sieltähän se pen-
tukuume napsahti ennen pitkää. Kuiten-
kaan kaikki ei aina mene ihan suunnitel-
mien mukaan..

Sattuminen kautta ja taas internetis-
sä vietettyjen öiden jälkeen lähdin tapaa-
maan Nox Infinita -kennelin Hannaa. 
Heillä ei tuolloin ollut suunnitelmia nä-
kyvissä. Kuitenkin kävi niin onnekkaas-
ti, että kesällä 2017 sain kotiini Nox Infi-
nita -kennelistä ”Nourin”, tuolloin 3-vuo-
tiaan vaalean fawnin nartun. Tullessaan 
minulle Nour aloitti kisauransa maastois-
sa ja radalla ja onkin jo viisi sertiä maas-
toista niittänyt (valionarvo odottaa vah-
vistumistaan). Vielä yritämme radan ot-
taa haltuun. 

Nour tarkoittaa valoa. Nyt minulla on 
siis Valo ja Varjo elämässäni. Ja sitä ne to-
den totta ovat: toinen herkkä goottipoika 
ja toinen touhukas taivaanrannan maalari. 

Josko salukien huonojen puolien kanssa 
painiessa joskus mielessä käykin, että rotu, 
jolla korvat olisivat kuulemista varten, oli-
si niiiin kiva, niin ei – ei sittenkään. Salu-
ki sen olla pitää!

Rauhaa ja rakkautta kaikille salukien 
kanssa nyt ja tulevaisuudessa puuhaste-
ville! •

L A  3 0. 3. 2 019  K LO  13.0 0

T U O M A R I N K A R TA N O N  V I N T T I KO I R A K E S K U S
T U O M A R I N K Y L Ä N T I E  1 ,  0 0 6 9 0  H E L S I N K I

Valtakirjojen tarkastus klo 12.45 alkaen
(pitää olla toimitettu klo 13 mennessä)

Kokouksen jälkeen jaetaan vuoden 2018 
näyttelykiertopalkinnot.

K U T S U  K E VÄT KO KO U K S E E N  3 0. 3. 2 0 1 9

Suomen Salukikerho ry:n 
KEVÄTKOKOUS

TERVETULOA KOKOUKSEEN!

U U S I  S A L U K I K U M M I

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri 

ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

4. Todetaan kokouksen laillisuus, 
hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

5. Esitetään hallituksen laatima  
toimintakertomus vuodelta 2018

6. Esitetään hallituksen laatima tilikertomus 
vuodelta 2018 sekä tilin- ja toiminnantarkastajien 
lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään 
vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7. Päätetään yhdistyksen varojen sijoittamisesta
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

6 Saluki Saluki 7
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Modernia koiran elämää kontrolloivat mo-
net asiat. Raameja koirien käyttäytymiselle 
asettavat muun muassa
• Koiraeläimen lajityypilliset käytök-

set esim. metsästysketju, lisääntymi-
nen jne.

• Rotukohtaiset käytökset, jotka saatta-
vat vaihdella hyvinkin paljon rotujen 
välillä. Vinttikoira on hyvin erilainen 
käytökseltään verrattuna esimerkiksi 
spanieliin. Tämä on ihmisen manipu-
laation tulosta.

• Yhteiskunta asettaa vaatimuksia siitä, 
kuinka koiran tulee käyttäytyä esim. 
ei saa olla aggressiivinen tms.

• Omistajan ja lähimmän ympäristön 
asettamat kriteerit

Minun on ollut ilo ja kunnia testata noin 
15 salukia smartDOG-testien puitteissa. 
Lähes kaikille on tehty Pieni Persoonalli-
suusarvio, joka on lyhyempi testi verrattu-
na smart-DOG-Kognitio-testiin. Tulimme 
jalostustoimikunnan kanssa siihen tulok-
seen, että monelle salukille 1,5 tuntia kes-
tävä pitkä testi on liian pitkä.

Saluki on rotuna kovin erilainen verrat-
tuna omaan rotuuni, joka on metsästys-
linjainen cockerspanieli. Ne eivät koskaan 
ole viileän rauhallisia ja pidättyväisiä koi-
ria ja suuri aktiivisuus on niille tyypillistä. 
Yhteistä näillä roduilla on metsästysvietti, 
joka syttyy nopeasti. Tämä on koiraeläi-
melle tyypillistä.

SmartDOG-testit ovat erinomainen ta-
pa arvioida koiran käyttäytymistä. Lisäksi 
ne testaavat sellaisia ominaisuuksia, joita 
eivät muut markkinoilla olevat testit tes-
taa, esimerkkinä vaikkapa impulsiivisuus. 
Nämä testit kertovat paljon koiran käyt-
täytymisestä ja täydentävät rodunomais-
ten kokeiden antamaa informaatiota. 
Näistä testatuista salukeista yhden testi 
keskeytettiin kokonaan ja toisen kanssa 
jouduimme jättämään väliin osan testeis-
tä, koska koirat eivät halunneet osallistua. 
Näiden koirien kanssa testissä syöminen 
on haasteellista. Testi ei perustu uhkaan, 

mutta osa koirista kokee tilanteen painos-
tavaksi. Tätä on hyvä pohdiskella myös ja-
lostuksessa. Mistä tämä johtuu?

Pieni persoonallisuusarvio
Pienessä persoonallisuusarviossa testataan 
koirien impulsiivisuutta ja itsehillintää. 
Impulsiivisuus on pidettävä erillään met-
sästyskäyttäytymiseen kuuluvasta saaliin 
jahtaamisesta. Se ei ole impulsiivisuuta. 
Impulsiivisuus on sitä, että koira ei pysty 
hillitsemään itseään esim. ruuan läsnä ol-
lessa. Tähän liittyy voimakkaasti kiihtymi-
nen. Usein impulsiiviset koirat kiihtyvät 
suunnattomasti, kun eivät pysty hillitse-
mään itseään. Testissä impulsiivisuus näkyy 
useammassa kohdassa, mutta erityistehtä-
vänä on sylinteri, jossa ruoka muodos-
taa koiralle näköärsykkeen. Koira on juu-
ri oppinut, miten ruuan saa, mutta unoh-
taa kuinka ja ei pysty hillitsemään itseään 
tilanteessa. Salukeilla on tässä testissä ollut 
keskimäärin hyvä itsehillintä eli n. 80 %, 
mikä vastaa kaikkien rotujen keskiarvoa. 
Tässäkin on vaihtelua yksilöiden välillä. 

Testissä katsotaan koirien eleiden luku-
kykyä käsieleen osalta. Kognitiotestissä on 
useampia eleitä. Koirien eleiden luku vaih-
telee rodun ja yksilön välillä suuresti. Salu-
keilla tämä on 77 %. Vaihtelua taas esiin-
tyy. Osalle koirista eleillä ei ole mitään vä-
liä ja osa on hyvin kiinnostuneita siinä.

Ongelmanratkaisukyky on tärkeä omi-
naisuus koirassa ja testissä sitä tarkastel-
laan monesta kulmasta. On mm. tilaan 
liittyvä ongelma ja mahdoton tehtävä. 
Näissä koirien välillä nähdään isoa vaih-
telua ja osa salukeista hylkää tehtävät ko-
konaan, koska motivaatio ei riitä ja ym-
päristö kiinnostaa enemmän. Toinen mie-
lenkiintoinen, mutta varmankin rotutyy-
pillinen käytös on, että hyvin monella koi-
ralla pääasiallinen ongelman ratkaisustra-
tegia on itsenäinen. Eli useimmille koirille 
on tyypillistä se, että niille ei juurikaan tu-
le mieleen, että ihminen voisi auttaa niitä. 
Toki tässäkin on paljon vaihtelua yksilöi-
den välillä salukeissakin.

Tilaan liittyvän ongelmanratkaisuteh-
tävän saluki ratkaisee keskimäärin 81 se-
kunnissa. Tämä on keskimääräistä hie-
man hitaammin, mutta tässä tehtävässä 
näkee usean koiran kohdalla hylkäämisen 
ja osa joutuu aitauksen sisään ikään kuin 
vahingossa vaellettuaan huoneessa tutki-
massa. Aikaa suoritukseen tässä on 180 se-
kuntia. Vaihtelua tässä on 10–180 s. Kym-
menen sekuntia on todella nopeasti. Täs-
sä mielenkiintoista on se, että kuinka no-
peasti koira selvittää tehtävän, jääkö ju-
miin nameihin, kiihtyykö ja mikä on on-
gelmanratkaisustrategia (itsenäinen vai 
apuapyytävä)?

Mahdoton tehtävä
Testissä on myös nk. mahdoton tehtä-
vä, jossa koira joutuu selvittämään tehtä-
vää, joka on nimensä mukaan mahdoton. 
Rasiaa ei saa auki kuin hyvin suurella väki-
vallalla ja se on erittäin harvinaista. Tässä 
näkyy salukien itsenäisyys verrattuna mo-
niin muihin rotuihin: peräti 63 % työsken-
telystä kohdistuu suoraan rasiaan ja vain 
25 % avunpyytämiseen. 12 prosenttia taas 
muuhun tekemiseen, mikä vastaa tehtävän 
hylkäämiseen.

Vetoleikit
Testissä myös testinohjaaja leikkii koiran 
kanssa vetoleikkiä lelulla. Leikkiminen on 
koiralle tyypillistä käytöstä, mutta siinä-
kin nähdään valtavaa vaihtelua. Salukeis-
ta osa on kiinnostuneita leikkimään ja al-
kavat vetämään varoen. Ne myös leikki-
vät yksikseen. Suuri leikkihalu ei kuiten-
kaan vaikuttaisi olevan tyypillistä. Vaihte-
lu on kuitenkin suuri. Leikkiminen toimii 
koiran moottorina ja sitä voidaan käyttää 
palkkiona vaikkapa luoksetulon yhteydes-
sä. Mikäli koira innostuu leikkimisestä, si-
tä voi kehittää ja siitä tulee mukavaa yhteis-
tä toimintaa.

Outo objekti
Testiin kuuluu myös outo objekti, jossa 
koira yllätykseksi tulee näköesteen takaa 

ihmisen muotoinen hahmo. Tämä aiheut-
taa kaikenlaisia reaktioita kiinnostuksesta 
isoon pelkoon. Salukit ovat suhtautuneet 
tähän keskimäärin uteliaasti, mikä on hy-
vä. Salukit menevät tutkimaan ”mörköä” 
keskimäärin 25 sekunnissa. Aikaa tässä on 
kaksi minuuttia.

Testin aikana arvioidaan myös koiran 
suhtautumista testinohjaajaan ja tilaan. 
Tämä kertoo arkuus-rohkeusakselista, ja 
mille koira siinä sijoittuu. Salukit ovat ol-
leet keskimäärin pidättyväisiä, mutta suh-
tautuneet uteliaasti testitilaan. Kiinnittäi-
sin tässä huomiota siihen, että mikäli koi-
ra ei lähde itsenäisesti tutkimaan tilaa ja 
ei halua tehdä tuttavuutta testinohjaajan 
kanssa. Tämä saattaa kertoa, että rohkeu-
dessa on puutteita. On myös syytä tehdä 
ero pidättyväisyyden ja arkuuden välillä. 
Pidättyväinen koira ei ole kiinnostunut, 
mutta sallii koskettamisen. Arka koira ei 
halua tutustua eikä, että siihen kosketaan 
ja välttelee sitä.

Yksi arviointikohde testissä on myös 
koiran motivaatio tehtäviin ja namei-
hin sekä keskittymiskyky. Tässä voidaan 
huomata, että osalla salukeista on alhai-
nen kiinnostus syömiseen. Onko kysees-
sä sitten tilanteeseen liittyvä paineen tun-
ne tai liian alhainen tai korkea viretila; on 
haasteellista arvioida näin lyhyessä ajassa. 
Usein syömättömyys liittyy viretilaan ja 
koira ei stressistä johtuen pysty syömään. 
Tätä on hyvä pohtia. Osalla koirista laskee 
vire testin aikana, ja samalla myös moti-
vaatio ja keskittymiskyky. Rotu ei ole ja-
lostettu pitkäkestoiseen työskentelyyn, jo-
ten vastaus voi olla osittain siinä. Toisaal-
ta mukana on koiria, joiden vire ja kes-
kittyminen riittäisi myös kognitiotestin 
läpiviemiseen.

Minusta on ollut äärimmäisen mielen-
kiintoista testata näitä arvokkaasti käyt-
täytyviä ja viehättäviä koiria ja toivon-
kin, että yhteistyö rodun kanssa säilyy tes-
tin suhteen. Toivon, että yhteisistä kes-
kusteluista testin yhteydessä on ollut iloa 
ja omistajat ovat saaneet ahaa-elämyksiä 
koiristaan. •

Salukit smartDOG-testeissä
TEKSTI ulla ruistola

Kirjoittaja on  
smartDOG-testaaja. 
www.koiraharrastaja.fi 
www.smartdog.fi

J A L O S T U S T O I M I K U N TA  T I E D O T TA A J A L O S T U S T O I M I K U N TA  T I E D O T TA A  J A  U U T TA  S A L U K I K I R J A L L I S U U T TA

Tunnettu diplomaatti, arabisti, kirjailija ja po-
liittinen kommentaattori Sir Terence Clark on 
kirjoittanut mukaansatempaavan kirjan elämäs-
tään salukien parissa. Pitkän, 1950-luvulla alka-
neen diplomaattiuransa aikana hän palveli niin 
Irakissa, Omanissa, Syyriassa, Bahrainissa, Jorda-
niassa kuin Marokossakin ja on lisäksi matkustel-
lut lukuisissa muissa alkuperämaissa, Keski-Aasi-
aa ja Kiinaa myöden, ja nuo kokemukset ovat an-
taneet hänelle ainutlaatuisen laajan ja syvällisen 
näkemyksen salukin alkuperään ja syvimpään ole-
mukseen. Uudessa kirjassaan hän vie lämpimän 
humoristisella kerronnallaan lukijan mukanaan 
läpi maitten ja vuosikymmenten rodun juurilta 
Englantiin saakka. Ainutlaatuisten kokemusten 
kavalkadi tuo mieleen rodun kunniakkaan suulli-
sen perinteen, jossa vuosituhansien ajan on met-
sästyspäivän päätteeksi kokoonnuttu nuotion ää-
reen leppoisan tarinoinnin merkeissä. Lisämaus-
tetta kovakantiseen 328-sivuiseen kirjaan tuovat 
niin kaunis kalligrafia kuin lukemattomat väriku-
vat salukeista kautta rodun laajan alkuperäalueen. 
Kaiken kaikkiaan äärimmäisen nautinnollinen 
lukukokemus, jota voi varauksetta suositella jo-
kaiselle salukista kiinnostuneelle!
ISBN: 978-1-911487-03-6

The Salukis in My Life 
– Here, there and everywhere 
from the Arab World to China

SIR TERENCE CLARKIN  
SALUKIMUISTELMAT
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Kalenteri- 
kilpailun 
voittajakuvat

Salukikerhon kalenterikilpailuun 
lähetettiin taas hieno määrä 
kuvia, 154 kuvaa 25 eri 
kuvaajalta, iso kiitos kaikille! 

Tuomareina toimivat tänä 
vuonna Laura Rodriguez 
ja Pirjo Jäppinen. Laura 
asuu koirineen Yhdistyneissä 
Arabiemiraateissa ja harrastaa 
siellä samoja asioita kuin 
Suomessakin: valokuvausta, 
näyttelyitä ja juoksukilpailuja.

Pirjolla on ollut salukeja 
melkein 30 vuotta ja hän on 
toiminut ahkerasti SSaK:ssa 
eri tehtävissä. Pirjon kuva on 
voittanut kalenterikisan nyt 
kahtena vuotena peräkkäin, 
joten oli aika luonnollista pyytää 
hänet välillä arvioimaan kuvia.

Voittajakuvaksi valittiin Ari 
Lehtiön upea talvikuva Nucada’h 
Arni. Erityiskunniamaininnan 
kalenterin ulkopuolelle jääneistä 
kuvista sai niin ikään Ari 
Lehtiön kuva, Al Bhazim Geela 
Gemini & Nucadah Arni.

Lauran ja Pirjon mietteitä 
kuvakilpailusta 

L A U R A
Olen tuomaroinut kerran aiemminkin ka-
lenterikuvakilpailua kauan aikaa sitten. 
Tuolloin kuvat olivat kaikki tulostettuina 
ja niitä oli varmaan pari tuhatta tai siltä se 
ainakin silloin tuntui. Kokemus oli mielen-
kiintoinen ja haastava.

Sain kunnian tuomaroida kalenteri-
kuvakilpailua uudelleen ehkä lähemmäs 
kymmenen vuoden tauon jälkeen. Kalen-
terikuvakilpailu on tässä välissä muuttu-
nut sähköiseksi. Kuvien määrä on vähäi-
sempi, mikä on sekä helpotus että kirous. 
Tuomarointitehtävä ei todellakaan ollut 
helppo. Ilokseni tuomarina kanssani toimi 
Pirjo Jäppinen, jonka kanssa olimme erit-
täin samaa mieltä hyvin pitkälle kaikesta. 
Sen lisäksi täytyy ihailla, kuinka kilpailun 
järjestäjä Raija Lundström teki ison työn 
pitääkseen minut ajan tasalla ja helpotti 
meidän työskentelyä sekä uskomattoman 
hyvin ymmärsi minun epämääräistä ta-
paani kommunikoida.

Moni ehkä ajattelee, että tuomaroin-
ti on simppeli homma. Etsitään 12 vaa-
kakuvaa ja 12 pystykuvaa. Se voisikin olla 
yksinkertaisempaa, mutta meillä on pienet 
säännöt, joita pitää noudattaa.

Oleellinen vaikeuttava tekijä on se, et-
tä sama koira ei saa olla kalenterissa kah-
desti. Se tuotti paljon päänvaivaa ja omalla 
kohdallani suorastaan tuskailua. Tuoma-
rina ainakaan itse en katso koiraa tunnis-
tusmielessä, vaan keskityn koko kuvaan, 
mm. laatuun, sommitteluun, koiran il-
meisiin, valoihin ja varjoihin, kuvan tun-
nelmaan, väreihin ja taustaan jne. Monta 
kuvaa karsiutui, koska laatu oli liian heik-
ko, eikä kuvia olisi voitu pelastaa käsitte-
lylläkään. Monta kuvaa karsiutui, koska 
moni oli ottanut hyvin saman tyyppisen 
pää-/poseerauskuvan. Näitä olikin suuri 
osa kuvista, joten jouduin tekemään pal-
jon kompromisseja ja valitsemaan minua 
eniten puhuttelevat kuvat. Sen lisäksi piti 
miettiä, etteivät kaikki kuvat ole saman-
tyylisiä, että niissä olisi jotain vaihtelua 
toisiinsa nähden.

Oli suuri ilo nähdä ihan kaikki kuvat! 
Niissä ilmeni rakkaus karvaiseen perheen-
jäseneen, ilo, hellyys, riemu. Asioita, jois-
ta näki pienen tarinan kuvassa ja rakkau-
den rotuun ja kiintymyksen kuvattavaan 
kohteeseen sekä luontoon. Sellaisesta tu-
lee hyvä mieli ja on harmi, ettei kaikkien 

TOIMITTANUT RAIJA LUNDSTRÖM
KUVAT KILPAILUUN OSALLISTUNEET

Kalenterikilpailun voittanut Ari Lehtiön kuva Nucada’h Arnista.

Seuraavalla sivulla ylhäältä alas:  
El Hamrah Majeeda (Elisa Kohtamäki), 

 Al Bhazim Geela Gemini (Ari Lehtiö)  
ja Japejukan Niin Nätti Jotta (Mari Riitinki).
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TAMMIKUU Nucada’h Arni, Ari Lehtiö.  
Ta’zim Gohar Ghaos, Sanne Smedberg.

HELMIKUU El Hamrah Mejeeda, Elisa Kohtamäki. 
Aziz Sheraz, Krista Nukari.

MAALISKUU Al Bhazim Geela Gemini, Ari Lehtiö. 
Rudan Netanya, Kirsi Hyvärinen.

HUHTIKUU Japejukan Niin Nätti Jotta, Mari Riitinki.  
Sunfire Ghassan, Raija Lundström.

TOUKOKUU Sincerity Kalimantan Belenus &  
Sincerity Kalimantan Breanna, Sanne Smedberg. 
Sunfire Harigat, Raija Lundström.

KESÄKUU Aziz Palmira, Raija Lundström. 
Zulekha & Jinni, Hanni Nuotio.

HEINÄKUU Zarabis Raahil, Saara Immonen. 
Kirman Delfis, Heidi Söderling.

ELOKUU Aziz Luxor, Pasi Soininen. 
Heart & Soul Jp Phalaenopsis, Sari Niemi.

SYYSKUU Hadayan Maxima, Raija Lundström. 
Khalils Chafees Chayton Shariar &  
Khalils Ehaad Shariar, Sari Hasa.

LOKAKUU Gharafa Elb Azmina Lavinia, Tiia Pesonen. 
Qashani Qudwat Suriya, Tuija Tuominen.

MARRASKUU Shasmeen, Tuija Tuominen. 
Wallaby’s Azraf Ayman, Heidi Söderling.

JOULUKUU Non Serviam Fautrix Animae, Tuija Tuominen. 
Soheil Nour Aisha, Tiia Pesonen.

ainakaan vielä ole ollut mahdollista näh-
dä kaikkien osallistuneiden kaikkia kuvia.

Haluan kiittää kaikkia kalenterikuva-
kilpailu 2019 osallistuneita! Kiitos! Kiitos 
myös Pirjolle ja Raijalle!

P I R J O
Olipa mielenkiintoista päästä tuomaroi-
maan Salukikerhon kalenterikilpailun ku-
via. Tuomarointia helpotti suunnattomas-
ti tuomariparini Laura Rodriguez, jolla 
oli pitkälti samanlainen näkemys valoku-
van vaatimuksista kuin itsellänikin: tunnel-
ma, valo, värit, tarkkuus, maisema ja se, et-
tä kalenteriin pääsee mahdollisimman mo-
nipuolisia kuvia. Onneksemme kilpailuun 
oli lähetetty paljon hyviä kuvia, joten mel-
ko pienen neuvottelun jälkeen saimme ka-
saan 12 vaaka- ja 12 pystykuvaa. Valitetta-
vasti moni kalenterista pois jäänyt kuva oli-
si ansainnut paikan kalenterissa, tällä ker-
taa vain oli niin paljon hienoja kuvia.

Voittajakuvamme teki heti ihan ensim-
mäisellä näkemisellä mielettömän vaiku-
tuksen ja edelleenkin kun sitä katsoo, tu-
lee aivan mykistynyt olo. Ihana valo, var-
jo, lumi ja saluki. Täydellinen kuva ku-
vaajalta! Tämä kuva olisi voinut sinival-
koisuudellaan olla viime vuonna Suomi 
100 –kuva.

Voittajakuvan kanssa loppusuoralle 
pääsi kuva, jossa saluki seisoo kiven päällä 
lammen yllä syysmaisemassa. Täydellinen 
kuva, mutta valitettavasti musta saluki hä-
viää tummaan maisemaan. Kuvan tunnel-
ma on aivan mielettömän hieno. Todella 
vaikuttava kuva!

Loppusuoralla voittajakuvaa valittaes-
sa oli myös pystykuva, jossa saluki tulee 
loikalla saviseinämästä. Hieno liikekuva, 
valo ja juoksemisesta nauttiva saluki. Erit-
täin onnistunut kuva!

Kiitos kaikille kuvaajille, Lauralle ja 
Raijalle! Ei muuta kuin kamera ja salukit 
mukaan seuraavalle lenkille! •

Yläpuolella Hadayan Maxima (Raija 
Lundström), Shasmeen (Tuija 
Tuominen), Gharafa Elb Azmina Lavinia 
(Tiia Pesonen) ja Non Serviam Fautrix 
Animae (Tuija Tuominen).

Edellisellä sivulla pystykuvassa Ta’zim 
Gohar Ghaos (Sanne Smedberg). 
Vaakakuvissa Sincerity Kalimantan 
Belenus & Breanna (Sanne Smedberg), 
Aziz Palmira (Raija Lundström), Zarabis 
Raahil (Saara Immonen), Aziz Luxor (Pasi 
Soininen)
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Ylärivissä: Aziz Sheraz (Krista Nukari), Rudan Netanya (Kirsi Hyvärinen), Sunfire Ghassan (Raija Lundström), Sunfire Harigat (Raija 
Lundström), Zulekha ja Jinni (Hanni Nuotio), 

Alarivissä: Kirman Delfis (Heidi Söderling), Heart & Soul Jp Phalaenopsis (Sari Niemi), Khalils Chafees Chayton Shariar & Khalils Ehaad 
Shariar (Sari Hasa), Qashani Qudwat Suriya (Tuija Tuominen), Wallaby’s Azraf Ayman (Heidi Söderling) ja Soheil Nour Aisha (Tiia 
Pesonen).
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SSAK:N 
MAASTO- JA  
VETERAANI- 
MESTARUUS 
2018
kuvat TUIJA TUOMINEN JA TIIA RAUTIAINEN

Salukikerhon maastokoe järjestettiin 
menneenä syksynä jo aiemmilta vuosilta 
tutussa paikassa Kankaanpäässä. Paikan 
päälle saapuikin yksitoista salukia 
tavoittelemaan veteraanititteliä, 47 avointen 
luokkien titteliä ja myös epävirallisissa Saluki 
Special -luokissa nähtiin 30 osallistujaa.
Salukikerhon maastomestariksi 
kruunattiin yhden pisteen erolla Tazillah 
Amra Tahiya ja veteraanimestariksi 
nousi viimeistä kauttaan juossut Ziba. 
VSP-mestareiksi itsensä laukkasivat 
Zarabis Reyhan ja Al-Kefeus Alrai.

S A L U K I K E R H O N  M A A S T O -  J A  V E T E R A A N I M E S TA R U U S  2 0 1 8

VETERAANIMESTARUUS 2018

AE FIN Yht. Muuta

1. ZIBA
Tuuli Soukka

235 217 452 SERTK,  
SSaK VMM-18

2. AL-KEFEUS ALRAI
Päivi Kulmala

238 179 417 SSaK VMM-18 
VSP

3. Aavatuulen Awivian Annwyn
Tiina Kuusela, Jani Kuusela

193 214 407

4. Aavatuulen Aisha Avannah
Virpi Kokko, Tuuli Soukka

213 190 403

5. Soheil Nour Aimee
Satu Kuukka

214 183 397

6. Kianoush Y-Shirvan
Seija Kotti-Rantala

220 175 395

7. Aziz Luxor
Sanja Ekblad, Pasi Soininen

217 171 388

8. Tazillah Darius
Satu Hyvärinen

232 123 355

9. Al-Yasamin Samina
Tiina Torkko

191 163 354

10. Tazillah Fadia Farahnaz
Satu Marttila

210 121 331

– Al-Kefeus Ankhia
Henriikka Kulmala

0 0

Veteraanimestaruusluokan neljä parasta: SSaK VMM-18 Ziba, SSaK VMM-18 VSP Al-Kefeus Alrai, 
Aavatuulen Awivian Annwyn ja Aavatuulen Aisha Avannah.
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Urosparit, Prix de Dogster:
Zarabis Reyhan, Wallaby’s Azraf Ayman, 
Zarabis Quadre ja Al-Yasamin Mufasa.

Koiratarvikkeet
Jarmo Lehmusto, PAATTINEN

p. 0400 112 103/Jarmo, 0400 128 599/Seija

www.dogster.fi  |  info@dogster.fi

SSAK MAASTOMESTARUUS 2018, UROSPARIT 
PRIX DE DOGSTER

AE FIN Yht. Muuta

1. ZARABIS REYHAN
Seija & Jarmo Lehmusto

239 226 465 SERTK,  
SSaK 
MM-18 
VSP

2. Wallaby’s Azraf Ayman
Heli Perkkiö

233 218 451 SERTK

3. Zarabis Quadre
Seija & Jarmo Lehmusto

241 209 450 SERTK

4. Al-Yasamin Mufasa
Seija & Jarmo Lehmusto

228 221 449

5. Aziz Partam Al Aramika
Monica Bäck

234 202 436

6. Shamali Jalalat Shamah
Anne Lipponen, Lea Pelkonen

220 197 417

7. Khronos Min Al Asife
Seija Lehmusto

188 193 381

8. Golden Desert’s Black Afroze
Niina Käyhkö, Erkki Jaakkola

219 0 219

9. Golden Desert’s Badwi
Niina Käyhkö, Jenna Kankare

213 213 LOUK 
AE, Kes-
keytetty

– Khalils Abu Shamah
Anne Lipponen

0 0
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SSAK MAASTOMESTARUUS 2018, NARTTUPARIT

AE FIN Yht. Muuta

1. TAZILLAH AMRA TAHIYA
Satu Hyvärinen

245 233 478 SERTK,  
SSaK 
MM-18, 
Paras 
pari

2. Tazillah Afroza Lamia
Satu Marttila

238 213 451 SERTK

3. TAZILLAH CARA CAMELIA
Satu Hyvärinen

221 209 430 Paras 
pari

4. Tazillah Bahar Banu
Satu Hyvärinen

223 206 429

Narttuparit-luokassa kilpailleet.

Kokeen parhaana parina palkittiin Tazillah Amra Tahiya ja 
parinsa Tazillah Cara Camelia.
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SSAK MAASTOMESTARUUS 2018, SEKAPARIT 
PRIX DE KENNEL-REHU

AE FIN Yht. Muuta

1. Al-Yasamin Magnolia
Iris & Erkki Ritola

236 241 477 SERTK

2. Soheil Nour Chakhsnusha
Marika Aaltonen

223 238 461 SERTK

3. Zarabis Rezzan
Virpi Kokko,  
Jari & Ritva Latva-Rasku

228 230 458 SERTK

4. El Hamrah Majeeda
Elisa Kohtamäki

231 227 458 SERTK

5. Aziz Qaseem Al Aramika
Monica Bäck

228 225 453 SERTK

6. Aziz Neelam
Heidi Söderling

229 218 447

7. Zubayr Adan For Soheil Nour
Marika Aaltonen

213 233 446

8. Jaisalmer Abayomi
Harri Niemi

234 210 444

9. Jaisalmer Abhiruchi
Päivi & Janne Lehtikangas

226 212 438

10. El Hamrah Maher
Pirjo Jäppinen

224 212 436

11. Aziz Pacifico
Sanja Ekblad, Pasi Soininen

228 203 431

12. Zarabis Reema
Iris Ritola

178 251 429

13. Zarabis Raahil
Marika Leppänen

210 218 428

14. Salmanazar Black T’Challa
Annina Kolu

221 207 428

15. Al Wathba Dilwar Faarih
Anni Lepola, Tuire Keskinen

206 216 422

16. Salgrey’s Hayat
Pilvi Björkman

201 195 396

17. Non Serviam Discordia 
Concors
Heidi Lappalainen, Emmi 
Nisumaa

205 185 390

18. Salgrey’s Imogen 
Krista Parve

216 158 374

19. Rudan Nediva
Raija Lundström

168 203 371

20. Sunfire Ibsan
Tuire Keskinen, Anni Lepola

195 173 368

21. El Hamrah Marmar
Minea Collan, Kari Collan

223 223 Luopui  
finaalista

22. Imran Elnaz Habibi
Krista Nukari, Marika Aaltonen

209 209 Luopui  
finaalista

23. El Hamrah Maysam
Pirjo Grönfors

128 128

– Khalils Candra Chasela 
Krista Parve

0 0
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Sekaparit-luokan voittanut Al-Yasamin Magnolia saavutti kokeen toiseksi suurimmat pisteet. Luokassa neljän 
parhaan joukkoon juoksivat myös Soheil Nour Chakhsnusha, Zarabis Rezzan ja El Hamrah Majeeda.

Pariarvontaan osallistuneiden luokassa juoksi yhdeksän koiraa. Luokan voitti kokeessa valioitunut Nox Infinita Aethia Cristatella.

SSAK MAASTOMESTARUUS 2018,  
PARIARVONTAAN OSALLISTUVAT

AE FIN Yht. Muuta

1. Nox Infinita Aethia Cristatella
Annina Kolu

230 238 468 SERTK, 
KVA-m

2. Tazillah Cassandan
Anne Lanki, Ilpo Lanki

228 227 455 SERTK

3. Onajiib Y-Shirvan
Päivi Kulmala

221 227 448

4. Zarabis Rosalia
Jonna Hämäläinen,  
Jari & Ritva Latva-Rasku

213 223 436

5. Aavatuulen Van Velvel
Sari & Timo Pekkarinen

206 218 424

6. Non Serviam Domina  
Animarum
Heidi Lappalainen, Sanja Kuuse-
la, Lumikirsikka Lappalainen

223 187 410

7. Kurkiauran Huokaileva Velho
Sari Pekkarinen

201 189 390

8. Jaisalmer Abhinu
Aino Sarhemaa

224 140 364

– Aziz Quanah
Tiina Salosaari

– – – DISK 
FIN
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Ylituomarin kertomus
PETER RÖNN

”Suomen saluki kerho järjesti jo perin-
teeksi tulleen oman rodun kokeen tutus-
sa Kankaanpäässä hiekka montulla, ja jos 
kesä oli lämmin niin näin syyskuun alku-
puolellakin saimme nauttia hienosta syys 
säästä.

Järjestäjälle suuri kiitos mukavasta ja 
leppoistasta päivästä. Tämän tapaisia yh-
den rodun kokeita voisi kerhot järjestää 
enemmänkin ainakin näin allekirjoitta-
neen mielestä, koira määrä pysyy kohta-
laisena ja saa keskittyä arvosteluissa vain 
yhteen rotuun. Toki varmaan haasteita 
on enemmän rotua harrastavilla kerhoilla 
kuin paikallisilla kerhoilla kun harrastajat 
ovat ympäri Suomea.

Koiria oli saapunut paikalle 58 kappa-
letta ja alkuerä lähtöjä oli 34 ja finaali läh-
töjä 30. Kokeessa oli kaksi tuomarineuvos-
toa, toinen neuvosto arvosteli alkuerät (al-
lekirjoittanut, Essi Paloma, Janne Pöl-
länen) ja finaalit (tuomarineuvoston pj 
Jari Hietala, Joni Vehkasalo, Jorma 
Ylinen). Vertaillessani tuloksia niin kah-
den eri tuomarineuvoston arvostelut olivat 
kutakuinkin samalla taajuudella josta täy-
tyy antaa arvosana kiitettävä, joskus näis-
sä kirjoituksissa täytyy muistaa myös tuo-
mareita. Ja samaa kiitettävää tasoa olivat 

myös vieheenvetäjät alkuerä Ari Raappa-
na ja finaalissa Marko Heinonen.

Radat olivat 650 metriä pitkiä, jossa 
kyllä tuli hyvin näkyviin Salukin juoksu 
ominaisuudet, radassa oli teknillinen osa, 
sekä nopeutta ja lopussa (alkuerä) kestä-
vyys, toki täytyy sanoa että kun rata kään-
nettiin finaalia varten niin sen toimivuus 
ei ollut kyllä alkuerään verrattuna niin hy-
vä. Sen vois vielä lisätä että rata oli todel-
la raskas kun siellä oli tosi pehmeää ryyni-
mäistä hiekkaa joka myös aiheutti tekni-
siä ongelmia kun rissat eivät meinanneet 
pysyä maassa kiinni ja myös tuli narun 
poikkeamisia.

Tässä kokeessa oli järjestäjä laatinut 
monia luokkia: veteraanit, urosparit, nart-
tuparit, sekaparit, pariarvottavat. Veteraa-
neissa päivän voittaja (452 pistettä) erottui 
selvästi muista, urospareissa myös erottui 
voittaja (465 pistettä) selvästi ja seuraava-
na olijat tasaisempana ryhmänä, narttupa-
reja oli muutama ja sen voittaja saikin ko-
ko kokeen korkeimmat pisteet 478 pistet-
tä, sekapareja oli eniten ilmoittatunut 24 
kpl jossa taso kokeen parasta antia josta 
voittaja myös erottui selvästi 477 pisteel-
lä, ja jotta ei olis liian helppoa niin vielä 
oli pariarvottavat jossa myös voittaja erot-
tautui 468 pisteellä. Se täytyy sanoa että 
huippu suoritukset jäivät näkemättä mut-
ta hyvää keskitasoa kyllä nähtiin ja toki 

myös heikkoja suorituksia.
Koira määrään nähden ei ehkä vietet-

ty mitään sertti juhlaa 13 serttiä758 koi-
raa, diskejä tuli yksi ja sekin viimeisessä 
lähdössä ja joka oli todella agressiivinen, 
ja yksi lievä loukkaantuminen.

Käytännön asioista voisin sanoa että 
järjestäjällä kun on ”värvätty” kilpailun-
johtaja ja sitten on se joka tekee työn ja 
vielä on koetoimitsija erikseen (en sitten 
tiedä kuka on tehnyt mitäkin) niin tie-
don kulku ei välttämättä aina kulje kun 
oletetaan että toinen on sen tehnyt, kun 
sain tietää edellisenä iltana että kokeessa 
on koetoimitsija harjoittelija ja kilpailun-
johtaja oli puolestaan sen lukenut tiistai-
na ilmestyneestä toimihenkilökirjeestä. Ja 
kun en tiedä kuinka siellä kurssilla opete-
taan kuinka käytännössä toimitaan ja koe-
toimitsija kertoi mitä harjoittelija on teh-
nyt ennen koetta ja kokeen aikana, niin 
hyväksyin harjoittelijan Anne Lipposen 
harjoittelun.

Sitten vielä positiiviseen asiaan joka on 
kyllä mainitsemisen arvoinen, se tunnel-
ma mikä tässä kokeessa olit sitten toimis-
tossa tai buffetissa niin iloisuus ja ystäväl-
lisyys mikä suorastaan pursui näistä toi-
mihenkilöistä, ja tällä kertaa vintyt pokaa-
li meni Anne ja Ilpo Lankeille. Kiitos 
vielä järjestäjälle.” •

S A L U K I  S P E C I A L  2 0 1 8
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Syyskuussa ratkottiin salukien maasto- ja 
veteraanimestaruudet Kankaanpään hiek-
kakuopalla. Tapahtuma oli mukava ja tun-
nelma leppoisa. Kilpailunjohtajana olin 
tässä tapahtumassa nyt toista kertaa.

Ennakkovalmistelut sujuivat hyvin. 
Työtä helpotti toki myös se, että edelliseltä 
vuodelta oli valmis runko tarpeille ja teh-
täville. Omalta osaltani olin valmisteluja 
tehtäessä valmis käärimään hihat ja ryhty-
mään toimeen, jos minua tarvitaan. Teho-
kaksikko Teija Laukka ja Heli Perkkiö 
hoitivat suurimman osan valmisteluista ja 
asioiden organisoinnista, ja omalta osalta-
ni valmistelut jäivät neuvontaan, varmiste-
luun ja toimihenkilöiden pohdintaan yh-
dessä kerhon puuhanaisten kanssa.

Saavuimme kisapaikalle lauantaina hy-
vissä ajoin laittelemaan paikkoja kuntoon. 
Pientä jännitystä oli kyllä ilmassa, kun ti-
lattua bajamajaa ja telttaa ei näkynyt eikä 
kuulunut. Kohtuullisen odottelun jälkeen 
soitto vuokraaja Raimolle selvittikin ti-
lannetta. Hänelle oli tullut yllättävä meno 
ja toimitus tulisi myöhemmin illalla.

Kuormaa odotellessa radat valmistui-
vat. Virallisen radan mitaksi tuli noin 
650 m. Epävirallinen rata oli lyhyempi ki-
saajien ikäjakauman huomioiden, mut-
ta siinä oli omana haasteena myös ylämä-
ki- ja alamäkijuoksua. Illan aikana myös 
viivästynyt kuorma saapui ja kaikki saa-
tiin pystytettyä valmiiksi seuraavan päi-
vän koitosta varten.

Kisapäivä sujui hyvin ilman isompia 
kommelluksia ja pysyimme suunnitellussa 
aikataulussa. Toimihenkilöitä oli paikalla 
tarpeeksi, huomioiden että osalla oli jäävi-
yksiä kilpailutuksen osalta.

Koska kisa kulki hyvällä mallilla, us-
kaltauduin hetkeksi arvostelemaan myös 
epävirallisia luokkia. Arvostelin Tiia Rau-
tiaisen kanssa veteraanit ja pennut. Avoi-
men episluokan arvostelivat Jari Lat-
va-Rasku ja Heidi Lappalainen.

Episluokat aloittivat veteraanit. Heti al-
kupäässä kisaa sattui yhdelle veteraanille 
ikävä loukkaantuminen, kun koira hyp-
päsi jotenkin hassusti hiekkarinnettä alas.

Rataa oli edellisenä päivänä testattu ja 
tällaista ongelmaa ei ollut tullut vastaan 
testeissä. Pidimme ratamestarin kanssa 

palaverin. Ratamestarin päätös oli kään-
tää epävirallisen radan juoksusuuntaa vä-
littömästi, sillä turhia riskejä ei pidä ottaa. 
Loput epävirallisen radan suoritukset su-
juivat ongelmitta. Veteraanilähtöjä oli 4 ja 
pentuja 14.

Veteraaneissa voiton vei Dioskury La-
ralani of Ghazal Alfarana (182 p). 
Veteraanien suorituksesta ei todellakaan 
puuttunut intoa eikä paloa. Ikä on sel-
keästi vain numeroita, kun koira on hy-
vässä kunnossa. 

Pentujen voittajaksi suoriutui Non 
Serviam Fautrix Animae (193 p.). Pen-
tuluokassa näimmekin vaihtelevia sytty-
misiä. Osalla alku oli pientä haparointia 

BERIT FAGERSTRÖM-HEINONEN

Veteraanien veteraani 2018 Dioskury Laralani of Ghazal Alfarana.  
Toiseksi sijoittui Zarabis Oldooz ja kolmanneksi Al Wathba Yara Amina.

SALUKI  SPECIAL: VETERAANIT 
VETERAANIEN VETERAANI 2018

1. Dioskury Laralani of Ghazal Alfarana 
Pirjo Avomäki

182

2. Zarabis Oldooz 
Jarmo & Seija Lehmusto

164

3. Al Wathba Yara Amina 
Inga-Lill Sjöman-Rönn & Peter Rönn

140

4. Al-Dahab Bashirah 
Minea Collan

130

mutta kunhan vauhtiin pääsivät, niin suo-
ritukset olivat oikein mallikkaita. Toivot-
tavasti moni näistä tulevaisuuden toivoista 
löytävät tiensä kisakentille, sillä potentiaa-
lia löytyi kyllä kaikista.

Minusta on hienoa, että tällaisia rotu-
kohtaisia mestaruuskokeita järjestetään. 
Ne ovat ainutlaatuinen tapa kokoontua 
oman rodun kesken. Samalla voidaan an-
taa mahdollisuus myös kokeilla kisaamista 
epävirallisesti ja järjestää jäsenistölle jota-
kin pientä ylimääräistä ohjelmaa kisapäi-
vän yhteyteen. Tällaiseen ei ole mahdol-
lisuuksia kaikkien rotujen kisoissa, joissa 
päivät nopeasti venähtävät ja koiramäärät 
ovat suurempia. •

Saluki Special
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SALUKI SPECIAL: PENNUT  
PENTUMESTARI 2018 
PRIX DE CARMATIC

1. Non Serviam Fautrix Animae 
Heidi Lappalainen

193

2. Qashani Qannaas al-Arabi 
Tuija Tuominen

192

3. Alabama Feju Era 
Satu Kuukka

190

4. Aavatuulen Thenomenom 
Sari Pekkarinen

189

5. Aavatuulen Tazza Nur 
Virpi Kokko, Tuuli Soukka

188

5. Ritzas Uzma 
Inga-Lill Sjöman-Rönn & Peter Rönn

188

7. Tazillah Yaron 
Satu Hyvärinen, Martina Skadrova, Edoardo Scosta

187

8. Aavatuulen Theanor 
Tuuli Soukka

184

9. Aziz Sheraz 
Heidi Söderling, Sanja Ekblad

180

10. Ar’maghaan Benjamin Button 
Minea Collan

178

10. Non Serviam Folie A Deux 
Mirja, Heidi ja Lumikirsikka Lappalainen

178

12. Ta’zim Khronos 
Sanne & Nuutti Smedberg

176

13. Soheil Nour Fahyim Fuad 
Meri Oksanen

175

14. Badavie Desert Pearl 
Pirjo Avomäki

160
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TIIA RAUTIAINEN

Minulla oli suuri kunnia päästä tuomaroi-
maan epävirallisia pentu- ja veteraaniluok-
kia. Sydäntäni lämmitti nähdä, kuinka in-
nokkaasti nuoret ja seniorit saalistivat vie-
hettä, ja millaisella palolla ne tekivät työtä. 
Ensimmäisessä veteraanilähdössä tapahtui 
harmillinen loukkaantuminen, mutta ra-
dan muuttamisen jälkeen loppu sujui hy-
vin. Koiria oli äärimmäisen vaikeaa laittaa 
paremmuusjärjestykseen, sillä jokainen oli-
si ansainnut päästä palkintosijoille. Voitta-
jakoirat kummassakin luokassa olivat kui-
tenkin erityisen innokkaita ja älykkäitä 
juoksijoita, ja niiden juoksua oli ilo katsoa. 
Huolimatta siitä, onko saluki nuori vai jo 
iäkkäämpi, on se upea ilmestys tehdessään 
sitä, mitä sen kuuluukin tehdä. •

SALUKI SPECIAL : KILPAILUIKÄISET 
MAASTOKUNKKU 2018

1. Non Serviam Ego Te Absolvo
Tuija Tuominen

173

2. Dhawati Badra Hatsya 
Jaana Liukkonen

165

3. Dyynien Li Liyam 
Seija Kotti-Rantala

164

4. El Hamrah Lalika 
Kiti Sinisalo

163

5. Amias Hadia Min Sahra 
Sanne & Nuutti Smedberg

159

6. Tazillah Fayza Fadilah 
Satu Hyvärinen

155

7. Tazillah Athir Armani 
Satu Hyvärinen, Martina Skadrova, 
Edoardo Scosta

154

8. Dyanitos Qindeel 
Jaana Liukkonen

153

9. Dyynien Jelal Jawhar 
Seija Kotti-Rantala

150

10. Dioskury Mohini Murti 
Pirjo Avomäki

148

11. Desierto Belleza  
Hyperborea Hymnia 
Krista Nukari

134

12. Salgrey’s Danko 
Johanna Majoniemi

104

13. Aavatuulen Vival Velvela 
Tuuli Soukka

0

Vasemmalla Pentumestari 2018 Non Serviam Fautrix Animae. 
Qashani Qannaas al-Arabi sijoittui toiseksi yhden pisteen 
erotuksella.

Keskimmäisessä kuvassa pentuluokan kolmanneksi sijoittunut 
Alabama Feju Era ja neljänneksi Aavatuulen Thenomenom.

Oikealla Maastokunkku 2018 Non Serviam Ego Te Absolvo ja toiseksi 
sijoittunut Dhawati Badra Hatsya ja kolmanneksi sijoittunut  
Dyynien Li Liyam.

HEIDI LAPPALAINEN
Kun kerhon maastomestaruuksiin etsittiin tuomareita epävirallisiin luok-
kiin, menin puolitosissani tyrkyttämään itseäni tuohonkin toimeen. Tein 
sen pitkälti sillä ajatuksella, jotta siinäpä nähdään, etten hommaan sovel-
lu. Saimme Jari Latva-Raskun kanssa arvosteltavaksemme avoimen luo-
kan epikset. Seurasimme edeltävän luokan loppupään lähtöjä saadaksem-
me jonkinlaista tuntumaa tehtäväämme ja siinä kohtaa alkoi suorastaan 
jännittää.

Avointen ensimmäisen lähdön muistan olleen hieno ja annoin tälle 93 
pistettä. Totesimme Jarin kanssa, että näin lyhyellä radalla on vaikea ar-
vioida kestävyyttä, mutta mäkiosuudet antavat kuitenkin jotain osviittaa 
koiran suorituskyvystä. Olin jo valmiiksi harmissani oman kasvattini ar-
vostelemisesta, mutta koitin olla sen kanssa rehellinen itselleni. Tämä vil-
pittömyys tuotti toiset 93 pistettä. Aina laskettuamme osa-alueiden pis-
teet yhteen, vertasimme niitä ja huomasin Outan olevan johdossa.

Moni arvostelemani saluki lähti kuin tykin suusta ja veti alun niin lu-
paavasti, että olin jo varma voitosta. Yksi tällainen menijä oli Dyanitos 
Qindeel, joka valitettavasti harhaantui reitiltään kesken matkan. Aloin 
epäillä rinteen harjalla olevan joko käärmeen tai ampiaisia, koska useam-
pi juoksija alkoi siinä kohtaa käyttäytyä oudosti. Kävin henkilökohtaisesti 
tarkistamassa asian lähtöjen välissä, mutten löytänyt mitään poikkeavaa.

Ainakin vielä kisapäivänä sanoin, etten enää ikinä yritä hoitaa maasto-
tuomarin tehtäviä. Toistaiseksi en ole muuttanut mieltäni, mutta äärim-
mäisessä hädässä voinen harkita. •

Näkymiä episradan huipulta.



Salukikerhon  
ratamestaruus 2018

SSaK RATAMESTARUUS, 480 m Aika

1. DYYNIEN KESRA KHASON
Tarja Pääkkönen, Kimmo Marjamäki

– Ei aikaa

2. YUZAK ABTIN
Kaisa Hytti

– Ei aikaa

– YUZAK AURANGZEB
Pirjo Puttonen

– KESK

– DIVINA ROSA ALMERIA
Kirill Falin, Venäjä

– DISK

– AAVATUULEN VAN VELVEL
Sari Pekkarinen, Timo Pekkarinen

– DISK

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

– DISK

8.7.2018 Helsinki

Ylituomarin kertomus
MIKA NYMAN
”Tuulisessa säässä juostu ratakoe, kilpailutavasta johtuen lähtömäärät nousi-
vat jälleen suureksi. Koeorganisaatio ja kilpailuttajat koirineen olivat tehtä-
viensä tasalla ja koe sujui ripeästi. Tuomarineuvosto hylkäsi 5 koiran suori-
tuksen, harjoittelijat suorittavat tehtävänsä hyväksytysti.”
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4.8.2018 Tampere
Ylituomarin kertomus
MIKA NYMAN
”Hyvin järjestetty arvokilpailu, koiramäärä tyydyt-
tävä. Toimihenkilöt olivat tehtäviensä tasalla, kaik-
ki sujui juohevasti eikä ongelmia ilmennyt. Päivä 
oli aika pitkä, johtuen mm. juoksutavasta sekä la-
nauksista. Jatkossa voisi olla paikallaan käyttää ko-
kean järjestämiseen myös varapäivää, kisäpäivistä 
saataisiin tällöin paljon tiiviimpiä eikä isoja taukoja 
jouduttaisi pitämään. Koirien suoritukset olivat ko-
vatasoisia ja juoksurata oli todella nopeassa kunnos-
sa. Tuomarineuvosto hylkäsi 4 koiran suorituksen.”

SALUKI, SRM alkuerä 1, 480 m

1. MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA
Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä

32,60 s * SERTK

2. DYYNIEN KESRA KHASON
Tarja Pääkkönen, Kimmo Marjamäki

33,89 s * 

– KHRONOS MIN AL ASIFE
Seija Lehmusto

– KESK

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

– KESK

SALUKI, SRM alkuerä 2, 480 m

1. ZARABIS REYHAN
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

34,66 s 

2. ZARABIS QUADRE
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

35,17 s 

– KURKIAURAN HEMAISEVA NOITA
Viljo Hassinen, Helena Perttula

– KESK

– YUZAK AURANGZEB
Pirjo Puttonen

– DISK

SALUKI, SRM A-finaali, 480 m

1. MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA
Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä

32,70 s * SRM-18

2. ZARABIS QUADRE
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

35,91 s 

– DYYNIEN KESRA KHASON
Tarja Pääkkönen, Kimmo Marjamäki

– DISK

– ZARABIS REYHAN
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

– DISK

Suomen ratamestaruus 2018
S U O M E N M E S TA R U U D E T  2 0 1 8

26 Saluki
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Suomen ajuemestaruus 2018

1.

sa
YUZAK AURANGZEB 
Pirjo Puttonen

259 252 511

SERTK SAM-18

sa
YUZAK AZADBEH 
Pirjo Puttonen

SERTK SAM-18

sa
YUZAK ARYA 
Pirjo Puttonen

SERTK SAM-18

2.

bo Zivanova’s Ciara Mechta

228 252 480

SERTK

bo Zivanova’s Celina Molnja SERTK 

bo Zivanova’s Chalina Mistika SERTK 

3.

sa
AL-YASAMIN SAMINA 
Tiina Torkko

247 228 475

SERTK

sa
AL-YASAMIN MALIKA 
Tiina Torkko

SERTK 

sa
QASHANI LAABAN AL-JAZRAWI 
Katja Pellikka

SERTK 

4.

sa
NON SERVIAM DISCORDIA CONCORS 
Emmi Nisumaa, Heidi Lappalainen

217 215 432sa
NON SERVIAM DOMINA ANIMARUM 
Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela,  
Lumikirsikka Lappalainen

sa
NOX INFINITA ARENARIA INTERPRES 
Hanna & Arto Ojanperä

5.

un Avenina’s Etelka To Blixten

208 209 417un Illa-Berek Áfonya For Blixten

wh L Blixten Del Karfo

6.

sk Crathlint Dwynwen Dee

232 232

kesk., loukk. ae

sk Hyndsight Easy Feelin kesk. 

sk Aghnadarragh Lachaidh kesk.
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23.9.2018 Ravijoki
Ylituomarin kertomus
PERTTI PÄIVÄRINTA

”Harjun Oppimiskeskus tarjosi hie-
non miljöön Ajuekokeen Suomemes-
taruus kilpailulle. Radat laajalla kum-
puilevalla nurmipellolla, pituus mo-
lemmissa noin 850m. Vieheenvedot 
onnistuivat erinomaisesti. Koko koe 
vietiin läpi leppoisasti ilmoitetun ai-
kataulun mukaan. Muutama erin-
omainen suoritus, kaikki suorituk-
set hyvää tasoa. Skottiajueen suori-
tus jouduttiin valitettavasti keskeyt-
tämään yhden koiran loukkaannuttua 
alkuerässä. Parhaat suoritukset tehnyt 
ajue palkittiin Suomen Ajuemesta-
ruus 2018 (SAM2018) tittelillä. Kol-
me ajuetta palkittiin suorituksista ser-
tifikaatilla. Kiitokset järjestäjälle on-
nistuneesta erittäin hyvähenkisestä 
kenneltapahtumasta.”•

SAM-18-kokeeseen osallistui kolme 
salukiajuetta, joista suomenmestareiksi 
mantteloitiin Yuzak Aurangzeb, Yuzak 
Azadbeh ja Yuzak Arya.

S U O M E N M E S TA R U U D E T  2 0 1 8

Suomen maastomestaruus 2018
18.8.2018 Jyväskylän ympäristö
Ote ylituomarin kertomuksesta:
ARI RAAPPANA

”- - Sunnuntain radasta tehtiin astetta pi-
tempi (~750m) koska kaikki osallistuneet 
rodut olivat kooltaan suurempia ja koira-
määrä oli vähäinen. Finaali ratana toimi 
pääosin AE rata käännettynä. Rata toimi 
hyvin molempiin suuntiin ja eroja koirien 
suorituksissa nähtiin mukavasti. Vaikut-
tavimmat suoritukset nähtiin Salukeissa. 

S U O M E N M E S TA R U U D E T  2 0 1 8

suorittaen samalla jääkiekkotermejä sovel-
taen ”Juoksukoppa-tempun” eli voitti kol-
mannen perättäisen SMM-kokeen ja titte-
lin!!! Samaiseen suoritukseen ylsi myös lau-
antaina Italiaanojen voittaja TARUMET-
SÄN KIPINÖITÄ TUULEEN, joka kai-
ken lisäksi voitti myös Suomen Ratamesta-
ruuden 2018! Tällaisiakaan koiria ei näh-
dä ihan edes joka vuosikymmenenä. On-
nea omistajille ja hatunnosto pitkäjäntei-
sestä työstä! -- ” •

Suomenmestaruuskokeen kuusi parasta urosta.

Saluki urosten voittajaksi suoriutui erittäin 
upeilla suorituksilla MELIK BOORCH-
IN OGHAB NOX INFINITA, joka voitti 
myös kaksi viikkoa aiemmin juostun Suo-
men Ratamestaruuden 2018. Hyvä esi-
merkki siitä, että myös nopea koira voi 
kääntyä, kun kaikki treenauksesta lähtien 
on kohdallaan. Koira palkittiin tästä hy-
västä myös VintYt palkinnolla. Yhtä hy-
vin palkinnon olisi ansainnut myös Salu-
ki narttujen voittaja ZARABIS RAIDAH 
päivän ja viikonlopun parhailla pisteillä 
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SALUKIT, NARTUT

Sij. Koira & Omistajat AE FIN Yht. Lisämerkinnät

1. ZARABIS RAIDAH
Taija Sundholm

265 247 512 SERTK, SMM-18,  
BIF

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

230 246 476 SERTK

3. JAISALMER ABHIRUCHI
Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas

223 243 466 SERTK

4. AL-YASAMIN MALIKA
Tiina Torkko

232 230 462 SERTK

5. NON SERVIAM DRAKAINA  
KARKHARODON
Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela

235 221 456 SERTK

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

229 226 455 SERTK

7. EL HAMRAH MAJEEDA
Elisa Kohtamäki

225 226 451 SERTK

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

217 223 440

9. KURKIAURAN HEMAISEVA NOITA
Viljo Hassinen, Helena Perttula

231 205 436

10. VALOSALON AZAZZABELLA AMEERIA
Auri Rainema-Heiskanen, Vilja Rainema

208 207 415

11. ZARABIS QESARAH
Jari Latva-Rasku, Ritva Latva-Rasku

202 199 401

SALUKIT, UROKSET

Sij. Koira & Omistajat AE FIN Yht. Lisämerkinnät

1. MELIK BOORCHIN OGHAB  
NOX INFINITA
Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä

254 242 496 SERTK, SMM-18

2. ZARABIS REYHAN
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

243 237 480 SERTK

3. JAISALMER ABAYOMI
Harri Niemi

236 240 476 SERTK

4. AL-YASAMIN MUFASA
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

229 236 465 SERTK, FI KVA-m

5. AZIZ PACIFICO
Sanja Ekblad, Pasi Soininen

239 226 465 SERTK

6. ONAJIIB Y-SHIRVAN
Päivi Kulmala

232 232 464 SERTK

7. ZUBAYR AJAZ
Minna Hämäläinen

231 228 459 SERTK

8. ZARABIS QUADRE
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

234 224 458 SERTK

9. EIRECOGTEIL’S SANTERRA SYRAH
Minna Hämäläinen

225 225 450 SERTK

10. EL HAMRAH MAHER
Pirjo Jäppinen

216 220 436 Po
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SALUKI - NARTUT

Sij. Koira & omistajat AE FIN Yht. Muuta

1. ZARABIS RAIDAH
Taija Sundholm

247 266 513 SERTK, 
CACIL,  
PMM-18, BIF

2. SALGREY’S ALINA
Sari Ritari

242 253 495 SERTK,  
V-CACIL

3. NON SERVIAM  
DRAKAINA KARKHARODON
Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela

232 252 484 SERTK,  
P-HKPM

4. AL-YASAMIN MAGNOLIA
Iris Ritola, Erkki Ritola

220 258 478 SERTK

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

219 240 459 SERTK

6. ZARABIS REEMA
Iris Ritola

220 239 459 SERTK

7. TAZILLAH AMRA TAHIYA
Satu Hyvärinen

233 222 455 SERTK,  
KVA-m

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

220 234 454 SERTK, 
KVA-m

9. ZARABIS REZZAN
Virpi Kokko, Jari & Ritva Latva-Rasku

214 238 452 SERTK

10. EL HAMRAH NADIIR
Maria Schauman

211 239 450 SERTK

11. ZARABIS RAZAANA
Marja-Leena Ahonen

224 222 446

12. ZARABIS QESARAH
Jari Latva-Rasku, Ritva Latva-Rasku

199 226 425

13. NON SERVIAM DISCORDIA CONCORS
Heidi Lappalainen, Emmi Nisumaa

213 209 422

14. JAISALMER ABHIRUCHI
Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas

206 213 419

15. TAZILLAH BAHAR BANU
Satu Hyvärinen

216 203 419

16. ZARABIS QUANEISHA
Erkki Ritola

189 211 400

17. HEART & SOUL JP PHALAENOPSIS
Sari Niemi

225 47 272

18. NOX INFINITA AETHIA CRISTATELLA
Annina Kolu

210 23 233 LOUK FIN

19. EL HAMRAH MAJEEDA
Elisa Kohtamäki

187 187 LOUK AE,  
Keskeytetty

SALUKI - UROKSET

Sij. Koira & omistajat AE FIN Yht. Muuta

1. MELIK BOORCHIN OGHAB NOX 
INFINITA
Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä

248 247 495 SERTK,  
PMM-18

2. AL-YASAMIN MUFASA
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

232 234 466 SERTK, 
 CACIL

3. ZARABIS REYHAN
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

215 243 458 SERTK,  
V-CACIL

4. AZIZ QASEEM AL ARAMIKA
Monica Bäck

213 240 453 SERTK

5. EL HAMRAH MAHER
Pirjo Jäppinen

203 244 447

6. AZIZ PARTAM AL ARAMIKA
Monica Bäck

210 231 441

7. ZARABIS QUADRE
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

196 241 437

8. JAISALMER ABAYOMI
Harri Niemi

220 214 434

9. AL WATHBA DILWAR FAARIH
Anni Lepola, Tuire Keskinen

212 219 431

10. KHRONOS MIN AL ASIFE
Seija Lehmusto

203 226 429

11. AZIZ QUANAH
Tiina Salosaari

138 138

12. YUZAK AURANGZEB
Pirjo Puttonen

135 135

-. AMIAS HADIA MIN SAHRA
Sanne Smedberg, Nuutti Smedberg

- - DISK

-. SUNFIRE JAWHAR
Tuire Keskinen

- - DISK

14.7.2018 Jumesniemi
Ote ylituomarin kertomuksesta
ARI RAAPPANA

”Koepeltoina kaksi hieman erilaista peltoa joissa kummassakin 
oli loistavasti korkeusvaihtelua. Pohja oli vielä perjantaina rato-
jen rakennus aikaan aika kovahko, mutta illalla saapunut sade 
pehmensi peltojen pintaa mukavasti. - - Rodut juoksivat alkue-
rän toisella ja finaalit toisella radalla ja näin myös ratojen kään-
telyltä vältyttiin. Rata A oli hyvinkin tekninen sisältäen paljon 
lyhyitä teräviä käännöksiä, joissa koirien seuraaminen ja kette-
ryys korostuivat erityisesti. Kuitenkin terävyydestään huolimat-
ta mutkat eivät aiheuttaneet turhia vaaratilanteita vieheen vedos-
sa. - - Radan alkuosalla iso osa koirista jätti seuraamisen vähem-
mälle ja mentiin alamäkeen kaahaus menttaliteetilla. Kuitenkin 

usein alun kaahailun jälkeen seuraaminen parantui kun turhat höy-
ryt oli päästetty ulos. Arvostelussa nähtiin hajontaa johtuen siitä, 
että kaikille tuomareille rata ei näkynyt kokonaan. Mielestäni tämä 
on yksi lajin suola, jolla saatiin eroja myös yleensä todella tasaisissa 
WH luokissa. - - Rata P oli mutkien osalta hieman vauhdikkaam-
pi kuitenkin siten, että lopussa oli hieman teknisempi osio. Seu-
raamisen kanssa oli ongelmia myöskin tällä radalla varsinkin Salu-
keilla alkuerissä. Toki parhaat seurasivat viehettä asiaan kuuluval-
la intensiteetillä. Radan loppuosalla olleet mutkat aiheuttivat myös 
ei-niin-ketterille yksilöille ongelmia kääntymisen suhteen rodusta 
riippumatta. Kankeus näkyi laajoina kaarroksina ja juoksulinjojen 
leikkauksina aiheuttaen joitain törmäyksiäkin. Ehkä osalle koirista 
kumpuileva maasto ei ollut ihan se ominaisin ja tutuin alusta juos-
ta. Rata P:n tuomarineuvosto oli sijoittunut lähemmäksi toisiaan 
ja pystyivät keskustelemaan arvostelun jälkeen jokaisesta lähdöstä 
muutaman sanasen. Tällainen järjestely on hyvä tilaisuus jokaisen 
tuomarin kehittymisen kannalta ja kannatettava ajatus silloin kun 
se voidaan toteuttaa aikatauluihin vaikuttamatta kuten tässä kokees-
sa. Mielestäni ratojen suunnittelu oli varsin onnistunut ja etenkin 
Rata A miellytti ainakin allekirjoittaneen lisäksi myös ulkomaalais-
tuomariamme. Kokeen ajan Radan P tuomarineuvoston puheen-
johtajana toimi vara-YT Peter Rönn, kun taas allekirjoittanut toimi 
Radan A puheenjohtajana. Keliolosuhteet olivat kohtuullisen haas-
teelliset johtuen ilman lämpötilasta (La ~27°C), varsinkin sunnun-
taina (~29°C) kun aurinko paistoi täydeltä taivaalta eikä tuulenvire 
juurikaan käynyt. Koirien palautuminen oli kuitenkin hyvällä tasol-
la, kiitos tästä omistajien huolenpidolle, ja näin kokeessa voitiinkin 
juosta normaalisti alkuerät ja finaalit.”
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SALUKIEN SPORTTIKYSELY

Edellisessä lehdessä julistetussa 
Salukien sporttikyselyssä 
selvitettiin salukistien 
kiinnostusta juoksulajeihin, siihen 
millä tavoin käyttökokeisiin 
valmistaudutaan ja mihin kauden 
aikana kiinnitetään huomiota. 
Kiitos kaikille vastanneille! 

Saimme vastauksia 120 eri-ikäisestä salu-
kista. Yli puolet kyselyn salukiotannasta 
oli kilpailuikäisiä (2–8-vuotiaita), yhteensä 
77 kpl (64,2 %). Yli 8-vuotiaita veteraane-
ja oli 16 kpl, alle vuoden ikäisiä 15 kpl ja 
12–18 kuukauden ikäisiä 12 kpl. Vastauk-
sista 77 kpl ilmoitti olevansa kiinnostunut 
vinttikoirien käyttökokeista mikäli olosuh-
teet osallistumisen sallivat, 42 kpl ilmoitti, 
ettei ole ainakaan tällä hetkellä kiinnostu-
nut koemuodoista ja yksi vastaaja ilmoitti, 
ettei ole kiinnostunut käyttökokeista.

Kilpailukuntoon 
treenaaminen ja treenitavat
Annetuista vaihtoehdoista ehdottomasti 
suosituimmat liikkumistavat salukin kans-
sa olivat kävelylenkit ja vapaana juoksemi-
nen. Juoksu- ja pyörälenkit saivat kumpi-
kin 25 ääntä. Osion ensimmäisessä kysy-
myksessä oli mahdollista valita useampia 
vaihtoehtoja, koska salukien oletettiin liik-
kuvan monipuolisesti. 

Vastauksien perusteella neljäntoista 
salukin voinee olettaa kasvattavan kun-
toaan vain muilla tavoin kuin kävelylenk-
kejä tekemällä. Vapaana auton, mopon, 
mönkijän tai muun moottoroidun kul-
kupelin perässä liikkui 25 vastauksen  
salukit.

Vapaana ulkoilu oli hieman suositum-
paa aidatuilla alueilla (85 vastausta) kuin 
metsässä tai pelloilla (75 vastausta). 

Käydäänkö salukien kanssa 
sitten pitkillä lenkeillä?
Tässä kohdassa säännölliset lenkit jaotel-
tiin viikoittaisiin yli viiden ja yli kymme-
nen kilometrin lenkkeihin. Kahdeksan vas-
taajaa ilmoitti, ettei lenkkeile säännöllises-
ti yli viiden kilometrin lenkkejä ja 22 vas-
tausta ilmoitti lenkkeilevänsä yli viiden ki-
lometerin lenkkejä lähes joka päivä. 

Yli kymmenen kilometrin lenkkejä te-
kivät päivittäin vain kolmen vastauksen 
salukit. 78 vastausta (65 %) ilmoitti, että  
näin pitkät lenkit eivät ole ohjelmassa ai-
nakaan säännöllisesti. Enemmistö tämän 
mittaisia lenkkejä tekevistä lenkkeili 1–3 
kertaa viikossa.

Kuinka usein juoksutat 
salukiasi vapaana?
Kyselyyn vastauksista  57,5  % ilmoit-
ti juoksuttavansa salukia vapaana ”päivit-
täin tai lähes päivittäin” ja 37,5 % ”muuta-
man kerran viikossa”. Kukaan vastanneista 
ei valinnut tässä vaihtoehtoa ”en koskaan” 
ja vain muutama vastaus juoksutti salu-
kia irti kerran kuussa tai muutaman ker-
ran vuodessa.

Suosituin juoksutusalusta oli koirapuis-
to. Aitaamattomista alueista eniten vas-
tauksia kartutti metsä. Hiekkakuopat ja 
pellot olivat vaihtoehtoina lähes tasoissa. 

Vapaista vastauksista kävi ilmi, että ai-
dattu oma piha oli monelle oletusarvoista 
liikkumista salukille eikä sitä pidetty ”va-
paana juoksemisena”. Metsäautotiet nou-
sivat myös esiin suosittuina juoksutus-
paikkoina, joista salukit poikkeavat itsek-
seen metsään ja pelloille. Muutama vas-
taaja ilmoitti riistaverisyyden tai vanhojen 
vammojen olevan vapaana ulkoilua rajoit-
tava tekijä ja silloin hihnaton ulkoilu ta-
pahtui valvotusti aidatulla alueella.

Viehetilanteet
117 vastaajaa vastasi kysymykseen salukin 
viehevarmuudesta. Viehevarmoja oli reilu 
96 kpl, 17 kpl oli kiinnostunut vain riistas-
ta ja neljän kohdalla ilmoitettiin, ettei salu-
ki ole kiinnostunut jahtaamaan mitään.

Treeni- ja kisakaudella vieheen perässä 
juostiin useimmiten kerran kuussa (18 vas-
tausta), pari kertaa kuussa (13 kpl), kerran 

viikossa (12 kpl) tai vain kisoissa (8 kpl). 
Viehetilanteisiin hakeutuminen riip-

puu koiran iästä ja kokemuksesta. Muuta-
massa vastauksessa ilmoitettiin päivittäi-
sestä tai muutaman kerran viikossa tapah-
tuvasta harjoittelusta vapavieheen tai mui-
den vetoleikkien avulla (nuoria koiria tai 
vanhempia koiria, joita ei enää juoksuteta 
pidempiä matkoja). Useimmiten viehehar-
joituksissa käytiin vain muutaman kerran 
vuodessa ja ennen kisakauden alkua. 

Maastossa vai radalla? Radalla juosta-
vat 480 metrin harjoitusjuoksut veivät pi-
simmän korren 32 vastauksella. Tassuvie-
he/onkivapa/käsiviehe sai kannatusta osa-
puilleen yhtä paljon kuin maastorata jo-
ko täysimittaisena tai lyhennettynä. Har-
kittu intervalliharjoittelu oli radalla myös 
suosittua samoin kuin 280 metrin lähdöt. 
Joka kymmenes suosi 350 metrin lähtöjä.

Useassa vastauksessa kerrottiin koiran 
jahtaavan innokkaasti, mutta vieheen py-
sähdyttyä kiinnostus muovia kohtaan hii-
pui tai kiinnostus moottorin ääntä koh-
taan oli suurempi kuin kiinnostus viehee-
seen. Parin kanssa juoksevista kerrottiin, 
että vaikka vieheen ajaminen sujuu, koi-
ra ei välttämättä ole täysin itsevarma tai 
se saattoi vieheellä väistää etenkin vieras-
ta paria. Vieheen pysähdyttyä monen ker-
rottiin jäävän vieheelle odottamaan ilman 
reagointia pariin tai hieman puolustavan 
viehettä ilman aggressiivista käytöstä.

Osa vastaajista kertoi käyvänsä harjoi-
tuksissa opettamassa salukiaan vähän ker-
rallaan toimimaan erilaisissa tilanteissa 
mm. kopituksen suhteen, kilpailuvarustei-
den ja matkan suhteen sekä maastoradalla 
vetäjän kanssa yhteistyössä esimerkiksi oi-
komistaipumusten peittoamiseksi.

Treenaavan salukin 
tukitoimet
Reilu 60 % vastaajista ilmoitti käyttä-
vänsä salukia joko hierojalla tai hiero-
malla itse. Osteopaatti oli koirafysiote-
rapeuttia useammin tarpeellinen ja vajaa 
37 % ilmoitti, ettei heillä ole tarvetta em. 
hoitomuodoille.

Enemmistö ilmoitti, ettei kirjaa har-
joittelua tai kilpailuja mihinkään, mut-
ta muutama piti säännöllisesti kirjaa oh-

jatuista harjoituksista tai päivittäisestä ul-
koilemisesta. 19 vastaajaa ilmoitti, että ei 
ole pitänyt treenipäiväkirjaa, mutta voisi 
olla kiinnostunut sen pitämisestä.

Muut lajit
Suosituimpia lajeja juoksulajien ulkopuo-
lelta fyysisiä lajeja olivat agility, rally-to-
ko, nose work, dobo, vetojuoksu ja -hiih-
to, tottelevaisuuslajit, kosketuskeppi, kipu-
koirana toimiminen ja näyttelyt. Yli 80 % 
vastaajista kuitenkin ilmoitti, että ei harras-
ta muita kuin juoksulajeja.

Lepo
Lepoa pidettiin erittäin tärkeänä tree-
nien osana. Varsinainen lepokausi ajoite-
taan useimmiten talveen ja se oli vastauk-
sissa keskimäärin 2–3 kuukauden mittai-
nen. Tällöin keskitytään vapaamuotoiseen 
liikuntaan, lihashuoltoon ja mieltä piristä-
vään tekemiseen. Sääolosuhteet myös vai-
kuttavat. Moni myös ilmoitti, että ei pidä 
erityistä lepotaukoa, vaan liikkuminen on 
ympärivuotisesti samanlaista. 

Ruokinta
Kyselyyn vastanneiden keskuudessa suosi-
tuin ruokintatapa oli yhdistää nappulat ja 
liha niin, että ruokakupissa on enemmän 
lihaa kuin nappuloita. Lihan määrä kuiten-
kin vaihteli ”mausteesta” melkein täyteen 
kupilliseen. Osa ilmoitti ruokkivansa vain 
erilaisilla nappuloilla.

Suuri osa vastaajista ilmoitti pitävän-
sä ruokinnan samana ympärivuotisesti, 
koska saluki ei kilpaile tai kertoi muutta-
vansa ruokintaa sen mukaan miltä saluki 
näyttää.

Kilpailevista vastaajista moni kertoi jo-
ko lisäävänsä kilpailukaudeksi ruokamää-
rää tai vaihtavansa nappulan energiapitoi-
sempaan nappulaan. Päinvastoinkin ta-
pahtui: talvikaudella kylmyyden vuok-
si nostettiin ruuan energian määrää ener-
giankulutuksen lisääntyessä. Osa myös 
muutti ruokintaa ennen kilpailua täysin 
raakaruuaksi ilman nappuloita.

Kisakaudella osa kiinnittää lisien an-
tamiseen ja nesteen määrään tarkemmin 
huomiota. Erilaisten ravintolisien laskemi-
nen ei kuitenkaan ollut vastaajien keskuu-
dessa yleistä. Tarpeellisiksi lisäravinteiksi 
ilmoitettiin D-, B- ja E-vitamiinit, sink-
ki, glukosamiini, magnesium. Ruokintaa 
myös useimmiten muutettiin niin, että se 
muuttui lihapitoisemmaksi ja mahdolli-
sesti se tehtiin kokonaan itse. •

”Minulle riittää että saluki saa juosta ilokseen, 
lasken myös kisat sellaisiksi. En harrasta 
suunnitelmallista treeniä, riittää että näen 
koirani voivan hyvin.”

Salukini on pohjimmiltaan...

Onko tavoitteenasi osallistua  
ko. salukin/salukien kanssa käyttökokeisiin?

Kuinka usein juoksutat salukiasi vapaana?

MUKAVUUDENHALUINEN. SE EI 
JUURIJUOKSUTA ITSE ITSEÄÄN. (33 KPL)

EI, EN OLE AINAKAAN TÄLLÄ HETKELLÄ 
KIINNOSTUNUT VINTTIKOIRIEN 
KÄYTTÖKOKEISTA. (42 KPL)

PÄIVITTÄIN TAI LÄHES PÄIVITTÄIN. (69 KPL)

IKILIIKKUJA. SE HUOLEHTII MYÖS MUIDEN 
JUOKSUTTAMISESTA. (87 KPL)

KYLLÄ, JOS OLOSUHTEET SALLIVAT. (77 KPL)

MUUTAMAN KERRAN VIIKOSSA. (45 KPL)

EI, EN OLE KIINNOSTUNUT VINTTIKOIRIEN 
KÄYTTÖKOKEISTA. (1 KPL)

KERRAN KUUSSA. (3 KPL)

MUUTAMAN KERRAN VUODESSA. (3 KPL)

”Kyseinen koira juoksee radalla 
harrastusmielessä, koska nauttii siitä. 
Ei omaa ratakirjaa. Maastossa sai 
yhdessä ensimmäisistä kisoissaan ikävän 
kokemuksen parin kanssa juoksemisesta, 
että ei enää lähde vieheen perässä maastoon 
edes yksin.”

”Treenaamme tarkan ohjelman 
mukaisesti kilpailukautta ennen ja 
aikana. Pidän päiväkirjaa. Salukini käy 
säännöllisesti osteopaatilla ja hierojalla. 
Olemme välttyneet vammoilta.”

”Nartuilla hormonit vievät ja 
aktiivisuus riippuu kaiken kaikkiaan 
hyvin pitkälti siitä.”

”Pentu vielä tämän kauden 
kulkenut vain mukana ja treenattu 
vähän. Ruokinta ja vitamiinit jo 
kuten kilpailevilla.”

”Varsinaista erottelua kisa- ja 
lepokaudelle ei ole, sillä herra on 
ikuisella mukavuuskaudella. ;)”

”Saa liikkua iästä johtuen oman halunsa mukaan.”

”Oma kuntoni on parantunut huomattavasti ja muutama 
kilo lähtenyt sen jälkeen kun saluki tuli taloon. Tuntuu, 
että minustakin on tullut salukini myötä ’ikiliikkuja’.. 
joka päivä liikutaan: satoi tai paistoi.”
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Muisteluksia  
SSaK:n  
juoksupäivästä  
16.9.2018

 T uolloin sää suosi, mutta onnetar ei suosinut. Epä-
suosio ilmeni niin, että Luhtilaukkaajien maas-
tojuoksutyöryhmä jouduttiin jakamaan kahtia 
Mustialan maastokisojen ongelmien vuoksi. Täs-

tä johtuen pitkiä maastovetoja ei voitu vetää, vaikka olin 
sen luvannut. Olen pahoillani ja yritän varmistaa sen, 
ettei moista pettymystä tule toista.

Klo 12.00 näytti siltä, että osallistujien määrä oli-
si jäänyt alle kahdenkymmenen koiran. Päivän mit-
taan niitä tulikin toistakymmentä lisää. Ainakin osa 
jälkijoukosta oli Mustialan maaston toiselta kierroksel-
ta pudonneita ”pitkämatkalaisia” Turusta Tampereen 
kautta Lappeenrantaan. Fiksuja nuo ”laumanjohtajat” 
niillä. Koirien ikähaarukkakin oli iso: alle nelikuises-
ta yli 4-vuotiaaseen ja muutama veteraani päälle. Olen 
iloinen siitä, että terveille yli 8-vuotiaille suodaan ilo 
kerrata menneitä tähtihetkiä.

Nyt loikkaan hetkeksi ensi syksyyn ja kerron, et-
tä Salukikerhon epäviralliset maastomestaruuskilpailut 
juostaan syksyn 2019 juoksupäivän yhteydessä. Terve-
tuloa mukaan yli-ikäiset, kilpailuikäiset (kirjattomat 

TEKSTI ANTERO NIEMELÄ
KUVAT TUIJA TUOMINEN

ja kirjalliset) ja pennut. Juostava matka vedetään kil-
pailuttajan toiveiden pituisena. Myös parin saa valita 
itse tai juoksuttaa soolona. Pitopaikka lienee Hyvin-
kää. Päivämäärää ei ole vielä sovittu. Tapahtuman su-
juvuuden kannalta olisi suotavaa, että osallistujille on 
vedetty onkea ajovietin vahvistamiseksi. Tästä syystä 
hypähdänkin ensi kevääseen. Silloin SSaK tarjoaa jäse-
nilleen ilmaisen, vasta-alkajille ja pennuille tarkoitetun 
juoksupäivän (päiväys on vielä auki). Silloin keskity-
tään muovivieheen ajamiseen ja opetetaan ongella ve-
tämistä ynnä muuta omin päin toimimista koiran kil-
pailukuntaan valmistamisessa.

Palataanpa juoksupäivän kulkuun ja tunnelmiin. 
Klo 12–12.30 Kai Ylen puheli tärkeistä asioista ja osa 
kuunteli kiinnostuneena. Vanhat osasivat ne jo. Sitten 
siirryttiin sanoista tekoihin – alettiin opastaa koiria 
ajamaan muoviviuhkaa. Tämän toiminnan oppimises-
sa salukit ovat sangen erilaisia. Joillain ”lamppu syttyy” 
jotakuinkin heti ja koira alkaa innoissaan panna paras-
taan vieheen kiinniottamiseksi. Näiden kohdalla tarvi-
taan osaamista siinä, että koiraa ei ylirasiteta, vaan leik-

ki lopetetaan kesken parhaan ilonpidon. Toisilla taas ei 
näytä oleva minkäänlaista kiinnostusta muoviviuhkaa 
kohtaan. Nämä koirat ovat luonnollisesti oikea haas-
te kouluttajille. Väite että saluki joko ajaa tai ei aja on 
täysin väärä. Toiset vain tarvitsevat ohjausta ja leikkiä 
enemmän kuin toiset. Ajamattomuuteen saattaa ol-
la sellainenkin syy, että koira on laumassa niin alistet-
tu, ettei se uskalla juuri mitään. Tällaisen koiran, var-
sinkin aikuisen, saaminen kisakuntoon on joltisenkin 
mahdotonta. Onneksi näitä, vain seurakoiraksi sovel-
tuvia salukeja on tullut vuosien varrella vastaan vain 
harvakseltaan. Päinvastoin useimmat, varsinkin leik-
ki-ikäiset pennut, saadaan innostumaan myös muovi-
vieheen ajoon. Yleensä saluki rakastaa vapaata liikun-
taa. Tähän kun lisätään halu saada viehe kiinni, pur-
ra ja ravistella se hengiltä, niin sitten mennäänkin niin 
lujaa kuin ikinä kintuista lähtee. Sepä on parasta salu-
kielämää, josta nautitaan vielä seuraavinakin päivinä 
unijuoksujen muodossa. Toivonkin, että mahdollisim-
man moni suomalainen saluki saa kokea tämän sykäh-
dyttävän ja mieleen jäävän kokemuksen, vielä veteraa-
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nina ja senkin jälkeen niin kauan kuin jal-
ka vielä nousee. Sellainen saluki, jota vie-
heenajo ei kiinnosta jää monista riemuis-
ta paitsi. Onko se reilua, kysyisi Rumppi.

Tiedossa ja hyvin ymmärrettyä on, et-
tä kaikki koirat eivät voi voittaa, mutta 
osallistuminen vieheenajoon antaa sisäl-
töä koiran elämään ja valionarvo on mui-
den juttu. Tuumaili kisakelpoinen salu-
ki. Treenit tai kisa, yksi lysti, koko ajan 
täysillä vaan. Siinä on se jokin ja vähän 
päällekin.

Palataanpa juoksupäivän kulkuun. En-
sin Kai Y. veti vasta-alkajille onkea. Jos 
koira ajoi onkea, alkoi handleri vetää sitä 
Kain ohjauksessa. Jos koira ei ollut kiin-
nostunut vieheestä, alkoi handleri ajaa vie-
hettä yhdessä koiran kanssa. Usein ennen 
pitkää saluki ottaa ”ohjat omakseen” ja al-
kaa ajaa handlerin puolesta, saa vieheen 

kiinni ja parhaassa tapauksessa tappaa-
kin sen. Edellä oleva on yksi latu ”lampun 
sytyttämiseksi” (on niitä muitakin). Ajo-
vietin herättyä voidaan siirtyä seuraaviin 
vaiheisiin, jotka ovat joko lyhyt 3–5 ris-
san maastopätkä tai koppiharjoitus. Joil-
lekin koirille koppi on ihan kauhea paik-
ka. Silloin aletaan koppikauhun hälven-
nys. Se onnistuu salukeilla melkein aina ja 
pennuille (6 kk tai alle) aina.

Kun aloittelijat oli saatu palvelluik-
si, alettiin vetää rataa moottorivieheellä 
handlereiden toiveiden mukaan joko kop-
pilähtöinä tai halutun pituisia vetoja ko-
pin vierestä. VIIMEINKIN toteutui toi-
veeni muutamasta järjestetystä lähdöstä. 
Järjestetty lähtö on sellainen, jossa harras-
tajat valitsevat lähdön osallistujat. Näissä 
tarkoituksena on usein joko purkaa koiran 
huonoa kokemusta tai vain testata koiran 

käyttäytymistä ryhmässä. Näissä on mah-
dollista järjestellä niinkin, että joku koi-
rista, yleensä joko hidas tai oikein nopea 
lähetetään kopin ulkopuolelta ennen tai 
jälkeen koppien avauksen. Näin saadaan 
ohitus toteutumaan. Lopuksi vedettiin 
muutaman rissan maastovetoja sekä ryh-
mässä että sooloina. Nämä ryhmälähdöt 
ovat sangen toivottavia. Niillä saadaan to-
teutettua toivottuja kokemuksia ja jonkin 
verran hälvennettyä huonojen kokemus-
ten synnyttämiä pelkoja.

Tätä kirjotettaessa on vielä maa mus-
tana, mutta tullee se talvikin vielä. Toivo-
tan koko Salukikerhon jäsenistölle aktii-
veja touhuja koirien kanssa sekä valoisaa 
kevättä. •

Korjauksia, oikaisuja ja lisäyksiä      
maasto- ja ratajuoksun historiaan

Saluki-lehdessä 3/2018 julkaistu 
kirjoitus salukien maasto- ja 
ratajuoksun historiasta on laaja, 
melkoisen kattava ja ansiokas, 
mutta valitettavasti se sisältää 
joitakin puutteellisuuksia ja 
virheitä, jotka ansaitsevat oikaisun.

Kansainvälisiä kokeita koskevaan osaan tu-
lisi lisätä ja mainita Suomessa ensimmäis-
tä kertaa järjestetyt ratajuoksun PM-kil-
pailut, jotka järjestettiin 60-luvun lopul-
la uudella Mikkelin, malliltaan poikkeuk-
sellisen pyöreällä, nurmiradalla. Tuloksista 
löytynee tarkempaa tietoa Vinttikoiralii-
ton 20-vuotisjuhlajulkaisusta (kirja on tällä 
hetkellä minulla vielä muuttolaatikossa en-
kä voi asiaa tarkistaa). PM-kisoja järjestet-
tiin 70-luvulla lahden molemmin puolin 
ja kilpailijavaihto ruotsalaisten kanssa oli 
kohtuullisen vilkasta. Kilpailu kuihtui silti 
melko nopeasti, eikä Suomessa järjestetyis-
sä kisoissa juuri nähty ruotsalaisia koiria.

Merkittävä kilpailu oli tuohon aikaan 
kuitenkin ns. kaupunkiottelu Helsinki–
Tukholma, jota kisattiin joitakin vuosia 
lahden molemmin puolin aidossa maaot-
teluhengessä! Olin itse katsomassa Kai-
voskallion radalla Espoon Kilossa yh-
tä kilpailua aivan 70-luvun alussa. Edus-
tettuina olivat tietysti greyt, borzoit, af-
gaanit ja salukit. Whippettejä oli tuolloin 
vähemmän! 

Vuonna 1980 yhteistyötä ruotsalaisten 
kanssa lämmiteltiin uudestaan, ja Ruotsis-
sa (Skarppnäck?) pidettiin maaottelu Fin-
nkampen. Suomessa järjestettiin aivan ke-
väällä Kupittaan radalla (jossa oli käytössä 
ulkolaitaviehe) maaottelukarsinnat jouk-
kueeseen osallistumisesta. Salukeissa, jot-
ka eivät olleet tottuneet hirveän äänekkää-
seen vetojärjestelmään, lähdöt aiheuttivat 
suuria ongelmia, sillä koirat kääntyivät ko-
peissaan ympäri. Valitettavasti perinne py-
sähtyi tähän ainokaiseen yritykseen.

Kansainvälisistä kilpailuista
2008 kansainvälisiä PM-ratakilpailu-
ja (Helsinki) koskevassa osassa mainitaan, 
ettei suomalaissalukeille tullut menestys-

tä. Nartut kuitenkin voitti Aziz Qaside, 
ja urosten titteli meni ruotsalaiskoiral-
le, jonka oli kasvattanut suomalaiskennel  
Tazillah. Kilpailu oli pitkästä aikaa erit-
täin kansainvälinen ja järjestettiin salu-
kikonferenssin jälkeisenä keskiviikkona. 
Salukikerho tallensi lähdöt konferenssima-
teriaaliin. Dvd sisälsi lisäksi Kassisen voit-
tajahaastattelun. Tilasto-osassa ei ole myös-
kään mainintaa 2008 kilpailusta. Titteli oli 
Kassisen toinen, 2005 hän sai PM-hopeaa.

EM-maastoja käsittelevästä osiosta 
puolestaan puuttuu Qasiden pronssimita-
li 2004 Belgiasta (Hotton). Tähän kilpai-
luun suomalaisia matkusti jo varsin suu-
ri joukkue. Bremenissä seuraavana vuonna 
Kassisella oli epäonnea, hän kaatui liuk-
kaalla motocrossradalla, loukkasi hieman 
itseään mutta taisteli kuitenkin urheasti 
sijalle 15/32.

Kun lukee tilastoa nopeimmista Salu-
keista radalla, minua ainakin hieman häi-
ritsee se seikka, että tilasto sisältää tulok-
sia ja aikoja, jotka on saatu eri menetel-
millä. On puhtaita käsiaikoja, ns. puoli-
automaattisia aikoja ja automaattisia ai-
koja. Esimerkiksi Aladdinin aika ei voi 
olla 32.30 vaan 32.3. Tilasto toki kertoo 
nopeimmat koirat joka tapauksessa. Myös 
tapa, miten radan pituus on mitattu kaar-
teissa, on parikin kertaa muuttunut vuosi-
kymmenten aikana.

Maastojuoksun menestyjät 
vuosina 1988–2016
Kerron aluksi hieman maastokokeen ar-
vostelusta. Ennen kuin kilpailumuoto vi-
rallistui (vuonna 1988), käytimme vuosi-
na 1983–1987  jo varsin nopeasti arvoste-
lussa järjestelmää, joka oli täysin samanlai-
nen kuin Ruotsissa Salukiringenillä. Arvos-
teluperusteet olivat täysin samat, joita ame-

TEKSTI TANU SAVOLAINEN

Innokkaita käsivieheellä harjoittelijoita.
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2000 -luvun koiramääriin. Kun tilastokri-
teerinä pidetään suhteellista sijoittumista 
kilpailuluokassa, se pitäisi ulottaa koirien 
kaikkiin tuloksiin. Siis sija 5/20 vastaa tu-
losta 10/40. 

Kun puhutaan todellisista maastojuok-
sujen menestyjistä, olisi ollut syytä maini-
ta ne koirat jotka kilpailivat useasti ja pal-
jon myös ulkomailla ja pärjäsivät myös. 
Yksi tällainen oli Qaside, joka kilpaili 
Suomen ulkopuolella säännöllisesti ja me-
nestyi niissä poikkeuksellisen hyvin. Hän 
saavutti Pohjoismaisen (FI, SE, NO) va-
liotittelin Norjassa 2004 samalla kun si-
netöi kansainvälisen käyttövalioarvon. 
Samalla hänestä tuli Norjan ensimmäi-
nen maastovalio salukeissa. Qaside kilpai-
li yhteensä 9 kertaa Suomen rajojen ulko-
puolella saaliinaan 2 voittoa, 3 kakkossi-
jaa, 2 kolmossijaa, 9/35 ja Saksan kuper-
keikka. Kun Kassisen 57 kilpailuista las-
ketaan mukaan edellä mainitut KV-tulok-
set sekä ne kotimaan kisat, joissa hän si-
joittui täpärästi viiden ulkopuolelle mut-
ta siitä huolimatta parhaaseen neljännek-
seen, saamme prosentit jotka ovat aikalail-
la toisennäköiset: 1–20 80%,  1–30 80%, 
1–40 77% ja koko ura 57  73%.

Otin tehtäväkseni laskea myös muuta-
man muun salukin tulokset. Koirat puut-
tuivat jutun tuloksista mutta muistin, että 
he olivat erittäin kovia kilpakumppaneita.

Vapours Inca Sunshine kilpaili vali-
tettavasti urallaan vain 15 kilpailua vuo-
sina 2002–2005, mutta tulokset olivat 
kaikki viiden parhaan joukossa (3 voit-
toa) lukuun ottamatta kahta: sijat 6/30 ja 
8/37, nekin kuitenkin reilusti parhaassa 

neljänneksessä.
Aziz Qodrat ennätti kilpailla vain 

vuosina 2002–2004. Kilpaili Suomes-
sa vain 18 kertaa mutta lisäksi 1 kilpai-
lu Ruotsissa ja yksi Norjassa. Urallaan 3 
voittoa: SMM, Suomi-Cup ja Tammsvi-
kin kansainvälinen kilpailu. Tulos samalla 
tilastomatematiikalla 1–20  80%.

Al-Yasamin Ameena kilpaili urastaan 
(49 kilpailua) noin puolet ennen vuotta 
2009. Hänenkin tuloksista löytyy kilpai-
luja viiden ulkopuolelta, mutta silti par-
haassa neljänneksessä niin monta kappa-
letta, että kokonaisprosentit nousevat ko-
ko uralla lähes 10 %.

Kirjoituksessaan Jari Latva-Rasku, 
aivan syystäkin, tuo pariinkin kertaan kas-
vattinsa Oldoozin ansiot erinomaisena 
maastojuoksijana. Suotakoon sama myös 
minulle. Aziz Qaside kilpaili maastoissa 
57 kilpailua, radalla 41 kilpailua. Yhteen-
sä 109 + 57 starttia. Ei yhtään hylkäystä 
eikä keskeytystä. Ratajuoksijana erittäin 
kova kilpailija: derby-voiton ja suomen-
mestaruuden lisäksi kolme muuta SM-mi-
talia, kaksi PM-voittoa ja yksi PM-hopea. 
Saavutti radalla täydet 40 kilpailupistettä 
samana vuonna 2006 kun hänestä tuli ra-
tavalio. Saavutukseen ovat yltäneet viime 
vuosikymmeninä varsin harvat ratavaliot. 
Voitti lähes kahdeksanvuotiaana viimeise-
nä kilpailukautenaan Svenska Salukirin-
genin lahjoittaman kiertopalkinnon Jakt, 
kapp och skönhet pisteillä 12 oltuaan vuo-
den paras maastojuoksija, viidenneksi pa-
ras radalla ja kuudenneksi paras vuoden 
näyttelytilastossa. •

rikkalaiset olivat jo käyttäneet paljon aikai-
semmin kehittäessään lure coursing-kilpai-
lumuotoa (ASA, Lyle Gillette ja kump-
panit). Ruotsalaisten pioneerien (Jonny 
Hedberg, XXX Nordahl) suositusten ja 
neuvojen mukaan teimme samalla tavoin 
kuin he, ja yhdistimme arvostelukriteerit 
aluksi vain kolmeen.

Arvostelukriteereitä olivat nopeus ja 
kestävyys, innostus ja seuraaminen, ajo-
työskentely ja vieheenajokyky (=kette-
ryys). Painoarvo osa-alueilla oli 10 pis-
tettä per kriteeri, yhteensä 30 pistettä per 
tuomari. Käytimme täällä Suomessa he-
ti alusta lähtien kolmea tuomaria, joskin 
kokeiluvuosina saattoi jonkun kerran ol-
la vain kaksi. Vuodesta 1988 lähtien sään-
nöt vaativat kolme tuomaria. 1990-luvun 
lopulla (ennen suurta koesääntömuutos-
prosessia) siirryimme käyttämään nykyis-
tä järjestelmää ja laajempaa arvosteluskaa-
laa (20 pistettä/kriteeri).

Maastojuoksun menestyjiä käsitteleväs-
sä osiossa on mittavat tilastot koirien saa-
mista pisteistä, jopa maksimipisteistä mut-
ta ennen kaikkea koirien sijoittumisesta 
eri kilpailuissa kilpailu-uriensa eri  vaiheis-
sa. Kriteerinä on sijoittuminen viiden par-
haan joukkoon. Se on vallan hyvä perus-
te. Kuitenkin on otettava huomioon, että 
koirat ovat juosseet koko uransa tai osan 
siitä täysin eri suuruisissa kilpailuluokissa. 
Vuonna 2009 ja sen jälkeen urokset ja nar-
tut juoksivat omissa luokissaan, ennen sitä 
salukit kilpailivat yhdessä ja samassa luo-
kassa. Myöskään 1990-luvun alkupuolen 
osallistujamääriä ei voi suuruudeltaan ol-
lenkaan verrata vuosikymmenen lopun ja 

World Dog Show 2018 ja 
Benelux Winner 2018

BENELUX WINNER
Graham Hill (UK)
ROP, CACIB, sert  Damira Al Naqawa DE Panova, Svetlana

VSP, sert, ROP-vet. Classicus Cassander Glaister, Jeannette

 CACIB, vara-sert  Dafar Al Naqawa DE Pestel, Rainer

vara-CACIB Crowned Head Il Bahara LT Velickaite,  
Vaiva Jurate

vara-CACIB, vara-sert Badavie Briza SE Nordin, Maria

ROP-pentu Classicus Alron  Skinner, Nikki

ROP-juniori AZIZ RAKHAM  Tavasti, Sirpa

ROP-käyttö Shapour Karsziptar  Sakławska-Badzi-
ukiewicz, Katarzyna

WORLD DOG SHOW  
 Makaritis Stelios (Kreikka)
ROP, SERT, CACIB Qirmizi Ovation Eriksson, Nicklas

VSP, SERT, CACIB AZIZ QISMAH Jalkanen, Janette

Vara-CACIB, vara-sert Dabka’s Ramon CIbor, Joanna

Vara-CACIB, vara-sert Badavie Acilia Nordin, Maria

ROP-pentu Classicus Alron Skinner, Nikki

ROP-juniori Zadonas Durandal Levenskog, Elisabet

ROP-käyttö Shapour Karsziptar Sakławska-Badziukiewicz,  
Katarzyna

ROP-veteraani Badavie Manaquenta Nordin, Maria

Suomalaisilla oli salukiedustus myös tämän vuoden 
elokuisessa World Dog Show’ssa. Maailmanvoittaja-
tittelin sai Aziz Qismah ja nuori Aziz Rakham palasi 
koto-Suomeen Benelux juniorivoittaja -tittelin kera.

Maailmanvoittaja 2018 Aziz Qismah.

Benelux juniorivoittaja Aziz Rakham.
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Matkakuume alkoi nostaa jälleen kerran 
päätään syksyllä 2017. En valitettavasti itse 
päässyt osallistumaan Leipzigin maailman-
voittajanäyttelyyn töiden takia, joten poh-
dimme Marin (Riitinki) ja Janeten (Jal-
kanen) kanssa, että seuraavana vuonna te-
kisimme porukalla reissun ulkomaiseen ar-
vonäyttelyyn. Amsterdamin triplanäytte-
ly kiinnosti kovasti, niin kaupunkina kuin 
ajankohdankin puolesta.  Kesäloma osuisi 
hyvällä tuurilla juuri samaan aikaan. On-
neksi mieli kuitenkin muuttui kevään aika-
na, sillä työntäyteisen kesän jälkeen lomal-
la elokuussa oli todellakin tarpeen vain le-
vätä ja olla ilman mitään aikatauluja. Niin-
pä Amsterdam vaihtui omalta osaltani mö-
killä oloon. Janeten perheelle ja Tavastin 
porukalle Amsterdam puolestaan sopi ja he 
toteuttivatkin onnistuneen reissun Maail-
man Voittaja -näyttelyihin tuoden tuliai-
sinaan kaksi BENELUXJV-18-titteliä se-

kä MV-18-tittelin. Minä ja Marikin ha-
lusimme kuitenkin reissuun ja seuraava 
luonnollinen vaihtoehto matkakohteeksi 
oli Varsova ja Euroopan Voittaja -näytte-
ly lokakuussa. Tällöin ei tuntuisi siltä, et-
tä puolet kesälomasta menee koiranäytte-
lymatkaan kuten Amsterdamin reissussa 
olisi käynyt. Google Maps kertoi nopeasti, 
että matkaa on Tallinnasta Varsovaan vain 
noin 1000 km. Matkaa olisi saman verran 
kuin Kuopiosta Harstadiin. Kuopio–Hars-
tad-reissu oli toteutettu jo monta kertaa eli 
helppo nakki!

Päätimme, että matkaan lähtevät Pep-
si (Aziz Pacifico) ja Sanja, Fiina (Aziz 
Palmira) ja Mari sekä Salama (Aziz She-
raz) ja Heidi (Söderling). Laivamatkat 
varasimme hyvissä ajoin heti matkapää-
töksen tehtyämme. Latvian ja Liettuan ra-
jalla oleva hotelli tuntui yöpymiseen sopi-
valta sijainnilta. Siellä majoituimme sekä 

AUTOMATKA 
PUOLAAN

TEKSTI sanja ekblad

JAN
 BU
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VEN

Euroopan Voittaja -näyttely 
Varsovassa, Puolassa 
11.–14.10.2018

Vuoden 2018 Euroopan voittajat  
C.I.B Aziz Pacifico ROP ja  
SBIS C.I.B Aziz Palmira VSP.

meno- että paluumatkalla. Etsimme Var-
sovasta useita eri majoitusvaihtoehtoja ho-
telleista vuokra-asuntoihin ja lopulta pää-
dyimme ison yksiön vuokraamiseen. Tä-
mä oli meidän porukalle sopiva majoitus 
ja hintataso tuntui edulliselta. Koko mat-
kaan menisi viisi yötä, joista kolme viettäi-
simme Varsovan asunnolla, joten halusim-
me tämän majoituksen olevan mieluisa. 

Kilometrit jaettiin niin, että ensim-
mäisenä päivänä ajoimme laivamatkan 
jälkeen 400 km, seuraavana päivänä noin 
600 km Varsovaan. Sitten kaksi näyttely-
päivää ja taukoa ajamisesta, jonka jälkeen 
taas 600 km ja viimeisenä päivänä loput 
400  km Tallinnan satamaan ennen pa-
luulaivaa. Pitkää matkaa siivitti mennes-
sä ja tullessa Antti Tapani -äänikirja, jo-

ta kuuntelimme porukalla bluetoothin 
kautta auton kaiuttimista. Mieslukijan ta-
sainen ääni ei ollut paras mahdollinen ta-
pa pysytellä hereillä. Välillä tilanne ajau-
tui siihen, että jouduimme itse laulamaan 
Antin kappaleita pysyäksemme virkeinä. 
Kotimatkalla kuljettaja kaipasi jotain, mi-
kä herättäisi myös vieressä nukkuvan apu-
kuskin, joten turvauduimme seuraamaan 
MTV Katsomosta Love Islandia. Onnea 
on samanhintainen netti kotimaassa ja 
ulkomailla.

Ennen matkaa asunnon vuokraaja lait-
toi useita viestejä ja erilaisia ohjeita saapu-
miseen. Autolle olisi oma nimikoitu paik-
ka parkkihallissa talon alla. Allekirjoitta-
neen pysäköintitaidot ahtaassa tilassa tie-
dettiin jo etukäteen rajoittuneiksi, joten Torstai 11.10.18 Jubilee Show tulokset 

Tuomari: Catarina Castro, Portugali
ROP Crowned Head Il Bahara, Liettua 
VSP Aziz Palmira 
ROP-juniori  
Al Wathba Faazila Obi El-Mas, Ruotsi 
ROP-pentu  
Morad-Bypajany Magma, Liettua 

Perjantai 12.10.18 EDS tulokset 
Tuomari: Vlastislav Vojtek, Slovakia
ROP CACIB EUV-18 Aziz Pacifico 
VSP CACIB EUV-18 Aziz Palmira 
EUJV-18 ROP-juniori 
Gazali Rey Tall Afar, Slovakia 
EUJV-18 Salgrey’s Miranda, Venäjä 
EUVV-18 ROP-vet Al-Shen Elhama, Latvia 
EUVV-18 Amani Sayah, Tsekki 
ROP- & BIS-pentu  
Al Nafiseh Ghassedak, Puola
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Urospentujen luokassa toiseksi sijoittunut Aziz Sheraz.

C.I.B FI SE EE LT PL MVA HEW-17 EUV-18 Aziz Palmira.

varauduimme siihen, että pysäköinnissä teh-
dään tiimityötä. Pysäköintiasiat eivät menneet 
ihan putkeen, sillä meille selvisi vasta toisena 
päivänä, että asunnon edellinen vuokraaja oli 
vienyt parkkihalin kaukosäätimen mennes-
sään. Siihen asti olimme sattumalta päässeet si-
sään ja ulos, kun joku muu taloyhtiön asukas 
oli tullut ovesta juuri samaan aikaan ja aukais-
sut sen samalla meillekin. Saapuessamme ta-
kaisin asunnolle ensimmäisenä näyttelypäivä-
nä ovi ei sitten enää auennutkaan ja jouduim-
me odottamaan kunnes joku muista asukkaista 
saapui paikalle. Kyllä meitä hieman mietitytti, 
että miten kauan tässä menee ja totesimme, et-
tä onneksi ei ollut kiire näyttelyyn.

Seuraavana aamuna Euroopan Voittaja 
-näyttelyyn lähdettäessä vastoinkäymiset au-
ton kanssa kuitenkin jatkuivat, sillä kävelles-
sämme parkkihalliin huomasimme vierusto-
verin Kian blokanneen meidät niin, ettemme 
pääsisi hallista autollamme mihinkään. Kysei-
nen Kia oli pysäköity kulkuväylälle, tai niin 
luulimme. Pian selvisi, että auto oli jäänyt va-
paalle ja käsijarru ei ollut päällä. Se oli valu-
nut hitaasti taaksepäin jättäen vieressään olevat 
autot mottiin. Onneksemme paikallinen nai-
nen oli autonsa kanssa myös jumissa. Hän soitti 
apuvoimia työntämään auton pois tieltä. Ystä-
välliset naapurit työnsivät auton pois ja laittoi-
vat puupalikan esteeksi, jotta auto pysyisi ruu-
dussaan. Olimme varanneet saapumiseen rei-
lusti aikaa, joten emme onneksi myöhästyneet 
tämän takia.
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Näyttelypaikka eli Ptak Warsaw Expo 
on todennäköisesti upein hallinäyttely, 
jossa itse olen ikinä käynyt. Puitteet olivat 
kerta kaikkiaan hienot. Hallit olivat valta-
via ja selkeästi merkittyjä. Parkkipaikko-
ja oli runsaasti ja saimme molempina päi-
vinä autot oman hallin läheisyyteen. Ke-
hät olivat suuria, tyylikkäästi valaistuja, 
rajattuja ja matotettuja. Häkkialueet oli-
vat väljiä ja sinne olisi helposti pystyttänyt 
pienen aitauksenkin koirilleen. Jokaisessa 
hallissa oli saatavilla laadukasta kahvia ja 
ruokaa, vessat olivat siistejä ja mihinkään 
ei tarvinnut jonottaa. Hallien ympärillä 
oli laajoja nurmialueita. Näytteilleasetta-
jat olivat myös pitäneet huolta ulkoaluei-
den siisteydestä.

Ensimmäisenä näyttelypäivänä oli Puo-
lan Kennelliiton 80-vuotis juhlanäytte-

ly ja salukien tuomarina toimi Catarina 
Castro Portugalista. Parhaasta suoma-
laismenestyksestä vastasi Fiina, joka va-
littiin parhaaksi nartuksi. Fiina sai myös 
CWC:n eli Puolan sertin. Pepsi oli luokas-
saan toinen samoin kuin Salama. Suoma-
lainen El Hamrah Nadiir oli valionart-
tujen kolmas. Rotunsa paras oli liettualai-
nen Crowned Head Il Bahara.

Seuraavana päivänä oli vuorossa Eu-
roopan Voittaja -näyttely. Salukeja oli il-
moitettu 75 yhteensä 12 eri maasta. Tuo-
marina toimi Vlastislav Vojtek Slova-
kiasta. Salama sijoittui urospennuissa toi-
seksi Very Promising -arviolla. Uroksissa 
Pepsi voitti ensin valiourokset, jonka jäl-
keen vielä CACIB-kilpailun! Tämän jäl-
keen oli Fiinan vuoro. Valionarttujen kil-
pailuluokassa tuomari osoitti Fiinan ykkö-
seksi. Sitten piti voittaa vielä CACIB-kil-
pailu ja niinhän siinä kävi. Tunnelma oli 
kyllä aivan käsittämätön; siinä meillä oli 
kaksi uutta Euroopan Voittajaa ja Puolan 
valiota! Kotisuomessa kasvattajat Stina ja 
Janette odottivat malttamattomina tulok-
sia, nämä tulokset oli todellakin ilo ker-
toa. ROP-kilpailussa Pepsi vei pisimmän 
korren ja Fiina valittiin VSP:ksi. ROP-kil-
pailussa kisasivat juniorivoittajat Gazali 
Rey Tall Afar ja Salgrey’s Miranda, 

CACIB-voittajat Pepsi ja Fiina sekä vete-
raanivoittajat Amani Sayah ja Al-Shen 
Elhaama. Narttujen valioluokassa erin-
omaisella palkittiin myös suomalainen 
El Hamrah Nadiir. Vara-CACIB meni 
uroksissa avoimen luokan voittajalle Bel 
Etual Luxorille ja nartuissa valioluo-
kan kakkoselle E’Saphira Tall Afaril-
le. Pepsi pääsi päivän päätteeksi ryhmä-
kilpailussa vielä jatkoon Espen Enghin 
valitsemana. Illalla näyttelyn jälkeen oli 
aika suunnata takaisin asunnolle ja nuk-
kua pitkät yöunet ennen paluumatkaa.

Ajotiet Tallinnasta Varsovaan olivat 
pääosin erittäin hyvässä kunnossa. On-
nistuimme välttymään myös pahimmil-
ta rekkaruuhkilta. Varsovan kaupunki-
alueella oli toki liikenteen suhteen miljoo-
nakaupungin tunnelma. Kaupungin näh-
tävyyksiä emme valitettavasti jaksaneet 
lähteä katsomaan enää näyttelypäivien jäl-
keen. Sää suosi meitä koko matkan ajan, 
sillä koko viikko oli aurinkoinen ja saim-
me nauttia kauniista ruskamaisemista.

Kokemus osallistua Puolan Euro Dog 
Show’hun 2018 oli ikimuistoinen ja mie-
lenkiintoinen. Ennemmin tai myöhem-
min seuraava jännittävä reissu odottaa 
varmasti. Matkaterveisin, Sanja, Mari, 
Heidi + salukit. •

C.I.B FI NO EE LT PL MVA EUJV-16 BENELUXJV-16 HeJW-16 JV-16 MV-17 EUV-18 Aziz Pacifico ryhmäkehässä.
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”Näyttelypaikka eli Ptak Warsaw 
Expo on todennäköisesti upein 

hallinäyttely, jossa itse olen 
ikinä käynyt. Puitteet olivat 

kerta kaikkiaan hienot.”

Ratajuoksun 
maailmanmestaruuskilpailut 
järjestettiin 1.–3.9.2018 
Belgiassa, Awansissa. Suomesta 
kilpailuun ilmoitettiin 33 
koiran joukkue, joista salukeja 
oli tällä kertaa kolme. 

Retkikuntamme reittivalinta kulki pidem-
män, mutta kokemuksemme mukaan erit-
täin miellyttävän mutkan kautta. Päätim-
me matkata laivalla Tallinnaan ja ajella läpi 
Baltian, Puolan ja Saksan. Valinta oli on-
nistunut, sillä emme onnistuneet juuttu-
maan ruuhkiin tai tietöiden aiheuttamiin 
sumppuihin kertaakaan. Ainoastaan men-
omatkalla Tallinna–Riika-välillä liiken-
ne välillä hidasteli, mutta vaihdettuam-
me älykkäämpään navigaattoriin, vältim-
me kaikki ruuhkat siitä eteenpäin. Matkaa 
kertyi 2600 km suuntaansa, joten matkus-
tettuun matkaan nähden erittäin onnistu-
nut suoritus! 

Perillä Awansissa meitä odottivat juhlavat 
puitteet ja iloinen, suuren urheilujuhlan 
tunnelma. Se, ettei kisapaikalla saanut pal-
velua mistään pisteestä millään muulla kie-
lellä kuin ranskalla, ei varsinaisesti menoa 
haitannut. Aina joku tiesi jotain ja tiedon-
murusista saimme koottua riittävän selvän 
kuvan suoriutuaksemme viikonlopun ku-
lusta, varsinkin kun joukkueenjohtajamme 
teki aivan täydellistä työtä paimentaessaan 
Suomen joukkuetta.

Konkareilta saamiemme vinkkien mukai-
sesti olimme pakanneet mukaan täydet sa-
devarusteet, mutta sää hellikin meitä koko 

viikonlopun. Salukien kilpailupäivänä nau-
timme tavallisesta, Suomen kesän lämpöi-
sen kesäpäivän ilmasta, eikä lämpötila ker-
takaan noussut tuskastuttavan korkeaksi.

Vain niukasti, jos ollenkaan, kallistettu rata 
heitti tottumattomat, nopeat koirat kaar-
teessa herkästi radan ulkolaidalle. Myös py-
säytysalue, eli radan sivuosassa ollut ”hiek-
kalaatikko”, jonne viehe kiskolta heitettiin, 
oli outo juttu useille koirille. Pysäytysalue 
itsessään oli mainio keksintö, koirien oli 
hyvä sukeltaa pehmeään hiekkaan ja ne 
olivat helposti koppaajien poimittavissa. 
Täytyy tässäkin raportissa erikseen mai-
nita koppauskulttuurin erinomaisuus; jo-
kaisella koiralla on pysäytysalueella vastas-
sa henkilö, joka kytkee koiran viipymättä 
ja ripeästi vieheeltä. Tämän toivoisin ran-

tautuvan Suomeenkin vakiintuneeksi käy-
tännöksi! Koirien koppaaminen vieheeltä 
nopeuttaa kisan kulkua ja takaa jokaiselle 
koiralle turvallisen suorituksen päätöksen 
myös vieheen pysähtymisen jälkeen.

Taso oli odotusten mukaan erittäin kova-
tasoinen, kuten Euroopan radoilla tavallis-
ta on. Kilpailijat niin uroksissa kuin nar-
tuissa ovat kovahermoisia, eikä pohjolas-
ta matkaavilla haastajilla ole varaa arpomi-
seen, ihmettelyyn, tai epäröintiin. Pään pi-
tää olla kunnossa, jos mielii kestää sen pai-
neen, joka MM- ja EM-radalla odottaa. 

Itse salukien suoritukset olivat mielenkiin-
toista seurattavaa. Suomen kauden kärkiai-
koja juossut Oghab oli tilastoaikoja vertail-
taessa kilpailuun ilmoitettujen urosten toi-

Ratajuoksun 
maailmanmestaruus 
2018

TEKSTI hanna ojanperä
KUVAT marc goetstouwers

Melik Boorchin Oghab Nox Infinita maailmanmestaruuskisojen finaalissa.
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SALUKIUROKSET

1. Melik Boorchin Oghab Nox Infinita 
Ojanperä Hanna And Arto

32,331 32,271 32,271 32,853

2. Walan Von Iransamin 
Am Orde Deu

32,420 32,680 32,420 32,860

3. Werschan Von Iransamin 
Tempelhoff Deu

33,222 33,222 32,995 32,995

4. Nabarun Y-Shirvan 
Van Laer - Brughmans Bel

32,780 32,561 32,561 33,108

5. Mamnouna S Edschiras 
Goldberg Deu

32,927 32,753 32,753 33,210

6. Bayo Ravan Bacht 
M. En R. Bouterse Ned

32,901 33,374 32,901 33,845

Hakan N´Agzir 
Kissener Deu

33,169 33,632 33,169

Cadeen Chasar Ravan Bacht 
Kissener Deu

33,803 33,298 33,298

Tizpa Mehrzad Kamyab 
Allemann Heidi + Kurt Che

33,789 33,370 33,370

Mamnouna S Emrah Puya 
Goldberg Deu

33,855 33,712 33,712

Karol Karoly 
Platz Deu

33,738 34,183 33,738

Sivatagi-Tündérek Bájos 
Csilla Ritterné Jenei Hun

34,051 33,992 33,992

Levar 
Am Orde Deu

34,076 34,053 34,053

Layyin Of Falconers Dream 
Wiehser Friedrich Aut

34,336 34,137 34,137

Nox Infinita Arenaria Interpres 
Ojanperä Hanna And Arto

34,447 34,356 34,356

Chamuel Chalid Ravan Bacht 
Kissener Deu

35,243 34,893 34,893

Sayy`Ad Mà Hir Al Asmaani 
Demel Hannelore Aut

DISK

Pahlavan Min El Banditho Min Al 
Asife 
Tardier Jean-Paul Bel

DISK

Baray Ravan Bacht 
Kissener Deu

DISK

Nahzeef Of Falconers Dream 
Fuchs Deu

ND

SALUKINARTUT

1. Westa Von Iransamin  
Arthur Deu

31,853 32,067 31,853 32,298

2. Padesah Eibhleann 
Sörensen Deu

32,159 32,465 32,159 33,040

3. Nazrat Of Falconers Dream 
Wiehser Friedrich Aut

33,175 33,132 33,132 33,381

4. Chirine Cansu Ravan Bacht 
Busies Deu

32,858 33,014 32,858 33,620

5. Bariya Barut Ravan Bacht 
Kissener Deu

33,630 33,212 33,212 33,621

6. Laaibah Of Falconers Dream 
Wiehser Friedrich Aut

33,164 32,935 32,935 33,877

Ceyda Cavida Ravan Bacht 
Kissener Deu

34,154 33,772 33,772

Ta’Lisha Ishan’Ti Al Asmaanii 
Van Mieghem Elsje - Alcantara 
Bel

33,859 34,151 33,859

Banu Buthayna Ravan Bacht 
Kissener Deu

34,080 35,732 34,080

Min Ma-Sha Eschwey 
Göbel Deu

35,084 34,463 34,463

Mehrshid Of Falconers Dream 
Wiehser Friedrich Aut

34,861 34,566 34,566

Padesah Feroúzade 
Sörensen Deu

34,776 34,733 34,733

Min Ma-Sha Enisa 
Liebchen Deu

35,063 34,959 34,959

Jelham N’Agzir 
Mme Danguy Cécile Fra

34,658 DISK

Nox Infinita Ardea Cinerea 
Ojanperä H. And Arto, Jutila Pirjo

DISK

Davu Jumani Inaya 
Csongor Orend Hun

DISK

Nemrah Of Falconer Dream 
Wiehser Friedrich Aut

ND

Tulokset alkueristä ja finaaleista

siksi nopein. Nopeimman ajan tällä kau-
della juossut, viime vuoden Euroopanmes-
tari Nahzeef of Falconers Dream keskeytti 
ensimmäisessä aikajuoksussaan ja hyppäsi 
kiskon yli keskikentälle ja tippui näin suo-
raan jatkosta pois. Suomen Oghab juok-
si urosten nopeimman ajan molemmil-
la aikajuoksukierroksilla ja menikin finaa-
liin punaisella ykkösmanttelilla. Nuorelta, 
ensimmäistä kauttaan juoksevalta koiral-
ta suoritus oli jo tässä vaiheessa käsittämä-
tön! Urosten finaaliin suoriutui tämän li-
säksi liuta jo kokeneita ja paljon nähnei-
tä, varmoja, vanhempia uroksia, joista viisi 
nopeinta oli vain puolen sekunnin sisällä. 
Tämä enteili erittäin jännittävää finaalia! 
Suomen joukkueen toinen uros suoriutui 
omalla tasollaan parantaen aikaansa toises-
sa startissaan, jääden sijalle 15.

Narttujen kauden tilastoykkönen Wes-
ta von Iransamin teki huikeat suoritukset 
ollen niin ikään molempien aikajuoksu-
jen nopein, ainoana 32 sekuntia alittanee-
na. Myös nartuissa nähtiin monenkirjavia 
suorituksia ja joukkueemme ainoa narttu 
hylättiin ensimmäisessä aikajuoksussaan. 
Kaiken kaikkiaan salukien hylkäyksiä kil-
pailussa tehtiin 6 kpl ja kaksi salukia kes-
keytti. Uroksia starttasi kaikkiaan 20 kpl ja 
narttuja 17 kpl.

Molemmat salukifinaalit sujuivat täydelli-
sesti ja olivat kaunista katseltavaa. Nartuis-
sa Westa sai huonon lähdön, mutta juoksi 
suvereenisti narttujen Maailmanmestarik-

si ajalla 32,298 s. Urosten finaalilähtö oli 
trillerimäisen jännittävä! Kuusi urosta pis-
teli tassua toisen eteen painaen aivan sum-
pussa ensimmäiseen kaarteeseen, jossa kär-
kikolmikko alkoi erkaantua muista. Oghab 
sinnitteli sitkeästi vaaleiden von Iransamin 
W -veljesten välissä, kunnes päätti yrittää 
ulkokautta ohi. Todettuaan sen huonoksi 
ratkaisuksi, Oghab jarrutti, siirtyi takaisin 
W-veljesten väliin ja kun viimeisen kaar-
teen jälkeen kilpurit levittäytyivät koko ra-
dan leveydelle, kiihdytti Oghab vauhtiaan 
ja päätyi Maailmanmestariksi vain 0,007 s 
erolla toiseksi tulleeseen Walan von Iran-
samiin. Finaali oli niin tiukka kilpailu, et-
tei kukaan tuntunut juoksun jälkeen ole-
van varma siitä, kuka lopulta voitti. Siir-
ryttyämme radan keskialueelle odottamaan 
palkintojenjakoa, kasvoi jännitys maksi-
maaliseksi. Olinhan onnistunut kuin ih-
meen kaupalla kilpailuttamaan nuorukai-
semme MM-finaalissa täysin tyynenä, jo-
kaisesta hetkestä nauttien, imien muistoi-
hini ääniä ja tunnelmia. Sitä tyyneyttä kes-
ti tasan siihen hetkeen, kun koirat syöksyi-
vät pysäytysalueelle ja kukin poimi oman-
sa. Tunnelmien summaaminen näin jälki-
käteen tuntuu mahdottomalta tehtävältä, 
mutta sen voin sanoa, että Maamme-lau-

lua pystymme tuskin koskaan enää kuun-
telemaan itkemättä. 

Suomen joukkueessa vallitsi huikea jouk-
kuehenki yli roturajojen ja kaikkina päi-
vinä ilo joukkuetoverien onnistumisista ja 
myös myötäeläminen vastoinkäymisissä oli 
vilpitöntä ja aitoa. Kaikki auttoivat toisiaan 
sen minkä omilta koiriltaan pystyivät. Tä-
mä yhteishenki mahdollisti myös sen, että 
pystyimme lähettämään lauantaina useam-
masta finaalilähdöstä livelähetystä kotikat-
somoon! Nykytekniikka suosii myös etä-
jännittäjiä, ja voi sitä viestien määrää, mi-
kä odotti puhelimessa, kun se vihdoin il-
lalla rantautui takaisin käteeni. Ei jäänyt 
epäselväksi, kuinka suuri porukka suoma-
laisia vinttikoiraharrastajia oli tietämättä-
ni ollut linjoilla kannustamassa Oghabia 
MM-finaalissa. 

Belgia onnistui järjestämään kilpailuttajan 
näkökulmasta erittäin onnistuneet ja toi-
mivat vinttikoirien ratajuoksun arvokilpai-
lut. Huolimatta siitä, että monesti joutui 
muistuttamaan itseään siitä, että Belgiassa 
kaikki on mahdollista, lähtisimme milloin 
tahansa Awansin radalle uudelleen. •

Jokaisessa lähdössään nopeimman ajan 
juossut Oghab  tuoreena  

maailmanmestarina.

”Finaali oli niin tiukka kilpailu, 
ettei kukaan tuntunut juoksun 
jälkeen olevan varma siitä, kuka 

lopulta voitti. Siirryttyämme 
radan keskialueelle odottamaan 

palkintojenjakoa, kasvoi 
jännitys maksimaaliseksi.”
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kettiliikennettä joskus. Kiusallisinta kaik-
kien kannalta ovat puun juuret, jotka pil-
kistävät metsäpolkujen pinnasta. 

Musta kun näkee juurakon, se hyök-
kää, puree ja tempoo juurta, joka joko an-
taa periksi ja katkeaa tai sitten ei. Jos ei 
katkea, ei salukikaan ole se periksi anta-
va osapuoli, ei todellakaan. Se riuhtoo ja 
kiskoo puunperiä koko ruumiinsa voimin, 
niin pitkään kuin mahdollista ja jättää jäl-
keensä ansalankoja ilmaan jääneiden juu-
rakkojen muodossa. Niitä ansalankoja ei 
ihminenkään aina saa poikki käsineen, ei-
vätkä ne yleensä suostu painumaan maan-
pinnan alle kerran ylösnoustuaan. Siinä 
on kiva lenkkeilijöiden hölkkäillä vaik-
ka nyt Puijonkin ihan kohtuu jyrkkiä ala-
mäkiä letkeään tahtiin, luonnon rauhas-
sa, pehmeällä latupohjalla, ajatuksissaan – 
jos tuuri käy, se huonompi nimenomaan, 
lenkkari sukeltaa mustan virittelemiin an-
salankoihin ja meno tyssää vauhdilla syk-
syisen märkään sahanpuruun. Ja kun yh-
destä selviää, on samassa mäessä niitä an-
soja kymmenen metrin välein.

On ignoorattu tätä viimeksi kerrottua 
touhuakin ja huonolla menestyksellä si-
täkin, sillä vaikkei varsinaista lupaa kysy-
kään, saluki tuntuu ajattelevan huomion 
puutteesta, jotta hiljaisuus on myöntymi-
sen merkki, ellei jopa käsky. 

”Puuhun kiinni käy!” Mustan hyökkäily 
puihin ja puun kappaleisiin lähenee joskus 
maanisuutta eikä se näe eikä kuule kielto-
ja. Eikä sitä jaksa koko aikaa kieltääkään, 
sitä paitsi mikä se on sellainen lenkki, jo-
ka on täynnä kieltoja ja negaatiota? Pai-
kallislehti ei ole vielä uutisoinut juurak-
koihin sotkeentuneista lenkkeilijöistä. Pi-
tänee ottaa retkikirves taskuun ja käydä si-
netöimässä kaikki mustan ansalankaleikit 
metsäpoluilla. •

 

Nuorella salukilla riittää energiaa. Ei tuo 
musta mikään muista poikkeava tapaus 
ole, mutta kyllä monta kertaa tulee huo-
kaistua syvään, ettei tuommoinen meno 
voi olla totta – siis tuo meno remmilen-
keillä. Touhuamisvehkeet sillä on tänne as-
ti ollut matkoilla mukana, kun se pääsään-
töisesti on temponut omaansa tai öljyläis-
kän värisen remmiä. Siinä on lentäneet öl-
jyläiskä ja taluttaja remmin perässä pitkin 
poikin lenkkipolkuja, sen enemmän, mitä 
iloisemmalla tuulella musta on ollut. 

Lähipiiriin kuuluva tuttava, koirakuis-
kaaja, on lanseerannut sanan ”ignoorata” 
tähän koiraelämäämme. Sitä ja tätä kun 
ignooraa, jättää kokonaan huomioimat-
ta, pääsee siihen ja tuohon tavoitteeseen. 
Jäätävällä kylmyydellä on siis ignoorattu 
otusta ja sen temppuilua, on ajateltu, et-
tä kyllä se siitä, kun kasvaa, kyllä se unoh-
taa tuommoiset kujeet. Oma tai öljyläis-
kän remmi hampaissa korskeana kulke-
va Persian prinssi on kuitenkin niin kau-
nis, lumoava ja hassun mahtipontinen nä-
ky, että huomioimattomuus on itseasiassa 
liukunut sivusilmällä vilkuiluksi ja ihaste-
luksi ja sen on prinssi itsekin ihan taatus-
ti huomannut. Ignooraus ei ole tuottanut 
tulosta, koska sitä ei ole ollut.

Harvemmat asiat pysyvät pitkään 
muuttumattomina ja muutosta tapahtuu 
myös mustan salukin remmilenkkikäyt-
täytymisessä. Musta puuhailee nykyisin 
usein remmin sijasta käpyjen, oksien, ri-
sujen ja kaikenlaisten puun palasten kans-
sa, joita voi repiä, pureskella ja heitellä il-
maan. Metsälenkeillä ei päästä yhdenkään 
purtavan näköisen puunosan ohi ilman, 
että musta kokeilisi sitä hampaillaan edes 
takaisin säntäillen. Se on aikamoista ra-

HUOPAPOHJALLISIA JA 
IGNOORAUSTA

TEKSTI JA KUVAT SIRPA TAVASTI

Ovikello soi kerran aamuvarhaisella ja 
kaikki sisällä olijat kipittelivät kiinnostu-
neina ovelle. Siellä oli se edellispäivän vesi-
laitoksen mies, joka hiukkasen epäili salu-
kien sydämellisyyttä, mutta suhtautui nii-
hin siitä huolimatta samalla positiivisella 
asenteella kuin tuttavani mennessään en-
simmäistä kertaa jääkiekko-otteluun hy-
vässä keski-iässään: ”Aina pitää olla avoin 
kaikelle uudelle”. Ovella oloaan anteeksi-
pyytelevän näköisenä hymyilevä mies etsi 
kengänpohjallistaan.

No eipä siinä mitä, kerrankos ovella-
si on kengänpohjallistaan etsivä kulkija. 
Mieluummin sellaiselle avaa, kuin mo-
nelle muulle yrittäjälle. Mutta vähän nolo 
on pyytää tulijaa sisälle, odottelemaan ja 
lähteä sitä pohjallista etsimään. Kurkiste-
lemaan sänkyjen alle ja pattereiden taak-
se, josko löytyisi, salukien hyöriessä ko-
ko ajan ympärillä, mukana kaikessa, mitä 
mahdollisesti on tapahtumassa.

Täällä on usein etsitty kenkiä, kun on 
ollut vieraita kylässä. Taloista poistuu mie-
lellään niin kuin niihin menee, kengät ja-
lassa useimmiten. Jos ei olisikaan etsitty 
kenkiä, on aika usein silti löydetty taloon 
kuulumattomia pohjallisia vierailujen jäl-
jiltä. Musta kun on erikoistunut nuuhkaa-
maan kaikkea hajullista. 

Kun se ottaa hajun, näyttää siltä, kuin 
jokin tarttuisi salukia nenästä kiinni ja ta-
luttaisi.  Musta kulkee nenänsä perässä il-
miöstä toiseen ja siinä uteliaisuudessaan se 
muistuttaa erästä kuusivuotiasta tyttöä, 
joka sairaalassa mummin luona vierailles-
saan eksyi muista vieraista ja unohti koko 
mumminsa nähtyään käytävällä tippapul-
lon kanssa liikkuvan potilaan. Uteliaisuus 
sai tytön seuraamaan tippapulloa ja unoh-

tamaan kaiken tutumman. 
Mutta tuohon pohjallisen kyselijään 

palataksemme, kävivät näet eilen vaihta-
massa taloon vesimittarin.  Suomalaiskan-
salliseen tapaan heittivät miehet kenkän-
sä eteiseen ja menivät mittarin kimppuun 
keittiöön, minne pian kantautui keittiöre-
monttiin kuulumatonta ähinää, puhallus-
ta ja puuskutusta. Ääntä seuraten löydet-
tiin musta. Se makasi makuuhuoneen sän-
gyllä, pää sillä oli kohti kattoa ja nenä sy-
vällä miesten mustassa nahkakengässä. Se 
veti äänekkäästi ilmaa kengästä keuhkoi-
hinsa kuin aukeneva haitari. Luojan kiitos 
musta hitaammin alkaa pureskella kenkiä 
eikä nyt tästäkään löydetty hampaan jäl-
kiä, joten limaiseksi nuoltu kenkä kuivat-
tiin ja pelastettiin huokaisten tuulikaap-
piin oven taakse. 

Kaikki osapuolet mustaa asianomaista 
lukuun ottamatta olivat asiain tilaan tyy-
tyväisiä, mutta myöhemmin askelluksen 
kolhous oli saanut kengänomistajan kur-
kistamaan kulkuvälineeseensä, huomaa-
maan puutoksen ja palaamaan tapahtu-
mapaikalle pohjallista peräämään. Musta 
oli ehtinyt puuhailla kengän kanssa vain 
muutaman minuutin, ennen kuin teko-
sensa huomattiin, mutta ei sitten mistään 
löytynyt tällä kertaa tummanharmaata 
huopapohjallista. Pitänee ostaa vesilaitos-
miehelle uusi pohjallispari ja pyytää kaveri 
käymään tuossa ovella, pääsee vielä kerran 
olemaan avoin kaikelle uudelle.

* * *
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ta poikkeavat piirteet voivat johtua mutaa-
tiosta, mutta 99 % tapauksista ne johtuvat 
yksinomaan ihmisen valinnoista – kasvat-
tajien tietoisista päätöksistä valita jalostus-
kumppaneita tarkoituksena korostaa tai vä-
hentää jotakin ominaisuutta. 

Jalostus on valintoja ja näin olemme 
saavuttaneet liki kyllästymispisteen ke-
hitettyämme niin laajan skaalan tunnus-
tettuja rotuja, joilla on toisistaan eroa-
via ja itselleen tyypillisiä piirteitä. Saluki 
ei kuitenkaan kuulu näihin rotuihin – se 
on koira, joka kehittyi luonnonvalinnan 
kautta tuhansien vuosien aikana. Tästä 
on todisteena niiden suuri alkuperäalue 
idästä Keski-Aasiaan ja Lähi-itään – mo-
ninaisia salukijohdannaisia löytyy kautta 
koko Keski-Aasian kuten Intian mudhol, 
pashmi ja caravan hound sekä Kazaksta-
nin tazy, jotka ovat yhä huomattavan sa-
mannäköisiä kuin länsimaissa tuntemam-
me saluki, mutta jotka ovat kehittyneet 
hiukan erilaisiksi ekotyypeiksi eri alueilla. 
Saluki, jonka ylälinja laskee takaosaa koh-
ti ei täytä salukin rotutyypin perusedelly-
tystä. Pelkästään tämän perusteella tuo-
mareiden tulisi jättää tällaiset koirat huo-
miotta, sillä korrekti rotutyyppi on perus-
kriteeri koiran minkäänlaiselle palkitse-
miselle näyttelykehässä.

Luonnonvalinnan 
muovaama luonnollinen 
rotu
Saluki ei ole kahden tai useamman rodun 
yhdistelmä tai ihmisen luomus. Se on ro-
tu, joka kehittyi yli 16 000 vuotta sitten 
Kiinan Tienšanin vuoristossa, sillä niiden 
DNA osoittaa niiden olevan aasialaisen 
harmaasuden jälkeläisiä suoraan alenevas-
sa polvessa. Rotu on yksi vain yhdeksästä 
muinaisesta koirarodusta, joiden tiedetään 
olevan suoria suden jälkeläisiä. 

Vuosisatojen saatossa ne siirtyivät vuo-
ristosta Keski-Aasiaan ja sieltä niinkin 
pitkälle kuin Lähi-itään seuraten reittejä, 
joista myöhemmin muodostui Silkkitie. 
Ne selvisivät luonnonvalinnan rankim-
mista koettelemuksista selviytyen itsenäi-
sesti evoluution muokatessa niiden raken-
netta ja funktionaalisuutta mahdollista-
maan niin gasellien kuin nopean pienriis-
tan kuten jänisten ja kettujen pyydystämi-
sen. Kukoistaakseen vaikeissa olosuhteis-
sa niiden eloonjäämistaidot, nopeus, kes-
tävyys ja äly kehittyivät ja niistä tuli kyllin 
viekkaita ja nopeita tavoittamaan saaliin-
sa. Luonnonvalinnan paineissa koirat eivät 
selvinneet lisääntymisikäisiksi, jos ne ei-
vät kyenneet metsästämään itsenäisesti ja 
hyödyntämään selviytymistaitoja tai vält-
telemään susia ja muita petoeläimiä. Salu-
keista muodostuikin erittäin nopeita kes-
tävyyslaukkaajia. Koirat, jotka selvisivät 
näistä luonnollisista valintaprosesseista, 
olivat samoja, jotka kesyyntyivät ja joista 
tuli muinaisten egyptiläisten, beduiinien 
ja sheikkien metsästyskumppaneita kaut-
ta Lähi-idän.

Perinteisesti salukit olivat metsästyskoi-
ria, jotka toivat lihan pöytään. Tiedäm-
me, että hedelmällisen puolikuun alueella 
9000–10 000 vuotta sitten eläneet ihmi-
set olivat aneemisia – heidän pääasiallinen 
ravintolähteensä oli vilja ja ruokavalios-
sa oli vähän proteiineja. Hiljalleen, noin 
6000 vuotta sitten, tuon alueen muinai-
set ihmiset alkoivat lisätä ruokavalioon-
sa lintuja ja pieniä eläimiä ja näin koiran 
pyydystämästä lihasta tuli äärimmäisen 
tärkeä ravinnonlähde. Uumoillaan, että 
ihmiset näkivät salukin taidot sen met-
sästäessä nopeaa riistaa, jota ihmiset ei-
vät kyenneet pyydystämään. Kun koira 
tappoi riistaeläimen, ihmiset luultavasti 
ajoivat koiran tiehensä ja varastivat saa-
liin. Ajan myötä ihmiset kesyttivät salu-
kin metsästyskumppanikseen symbiootti-
seen suhteeseen, sillä salukit ovat aina säi-
lyttäneet itsenäisen luontonsa ja pystyvät 
yhä huolehtimaan itsestään luonnossa. Pe-
rinteisesti vain tehokkaat metsästyskoirat 
pidettiin ja astutettiin. Huonommat met-
sästäjät olivat ylimääräisiä eivätkä selvin-
neet tai lisääntyneet. Tätä ylivertaista saa-
listavaa kestävyysjuoksijaa ei siis muovan-
nut vain luonnonvalinta vaan myös met-
sästäjät, jotka hioivat sen taitoja pitämällä 
ja kasvattamalla sitä vain yhtä tarkoitus-
ta varten. Kun ihmiset odottivat salukien 
tuovan ruokaa pöytään, riippui koiran no-
peudesta ja kestävyydestä söikö perhe li-

”Kukoistaakseen vaikeissa 
olosuhteissa niiden 
eloonjäämistaidot, 

nopeus, kestävyys ja äly 
kehittyivät ja niistä tuli 

kyllin viekkaita ja nopeita 
tavoittamaan saaliinsa.”

”Jalostus on valintoja ja 
näin olemme saavuttaneet 

liki kyllästymispisteen 
kehitettyämme niin laajan 

skaalan tunnustettuja 
rotuja, joilla on toisistaan 

eroavia ja itselleen tyypillisiä 
piirteitä. Saluki ei kuitenkaan 

kuulu näihin rotuihin – 
se on koira, joka kehittyi 
luonnonvalinnan kautta 

tuhansien vuosien aikana.”

Nykypäivän salukit

Rotumääritelmä on tahallisen löyhästi 
muotoiltu kattamaan koko alkuperäistyyp-
pien kirjon. Se ei kuitenkaan mainitse ylä-
linjoja ja takaraajat jäävät vähälle huomiol-
le, ei siksi että ne olisivat merkityksettömiä 
tai koska rodussa oli niin paljon variaatio-
ta, vaan yksinkertaisesti siksi, ettei sitä pi-
detty tarpeellisena. Kun the Saluki or Ga-
zelle Hound Club perustettiin Englannis-
sa 1923, kukaan sen jäsenistä ei osannut 
ennustaa, että alle 70 vuotta myöhemmin 
jotkut kasvattajista ja tuomareista pyrkisi-
vät ominaisuuksiin, jotka ovat täysin ro-
tutyypin vastaisia, kuten laskevat selkäli-
njat ja ylikulmautuneisuus. Kaikki saluke-
ja esittävät egyptiläiset seinämaalaukset ja 
vanhat valokuvat 1800-luvun lopulta läh-
tien esittävät koiria, joilla on korrektit, ta-
kaosasta säkään laskevat ylälinjat. Yhdessä-
kään tuon ajan aavikkosalukeja tai -tuon-
teja esittävässä valokuvassa ei näy etuosasta 
takaosaan laskevaa ylälinjaa tai ylikulmau-
tunutta takaosaa.

Surullista kyllä, saluki on joutunut ih-
misen näyttelytavoitteiden muokattavak-
si ja monessa nykypäivän näyttelykoiras-
sa näkyy ulkomuodollisia ominaisuuksia, 
jotka ovat täydellisiä vastakohtia alkupe-
räisille piirteille ja jotka haittaavat funk-
tionaalisuutta. Ei ole yltiödramaattista sa-
noa, että olemme nyt vaarassa menettää 
funktionaalisen salukin ikuisiksi ajoik-
si kasvattajien ja tuomareiden väärien va-
lintojen vuoksi. Pelkästään viimeisen kol-
menkymmenen vuoden aikana tästä luon-
nollisesti muovautuneesta koirasta, jota on 

säilytetty ja ihannoitu vuosisatojen ajan, 
on tehty karikatyyri itsestään. Korrektin 
rakenteen omaavien koirien geenipooli on 
kutistunut merkittävästi, minkä johdosta 
oikeanlaisen rakenteen jalostaminen on 
yhä vaikeampaa. Tähän johtavat sekä tuo-
mareiden huonot arvostelukäytännöt että 
kasvattajat, joilla ei ole intressejä säilyttää 
salukia funktionaalisena koirana, vaan joi-
den ainoa tavoite on kasvattaa yleisvintti-
koiraa, jolla on näyttävät liikkeet ravissa. 
Salukit eivät kuitenkaan ole ravaajia, vaan 
kestävyyslaukkaajia, eikä niillä tule olla 
rakenteellisia ominaisuuksia, joilla havi-
tellaan äärimmäistä askelulottuvuutta tai 
ylenmääräistä takapotkua ravissa. Näyt-
tävän näyttelysalukin kehittäminen vaa-
tii niiden rakenteen ja siten myös niiden 
funktionaalisuuden muuttamista. Toisin 
kuin suurimmassa osassa roduista, mei-
dän vastuumme kasvattajina ja tuomarei-
na ei ole muuttaa ja ”parantaa” perimääm-
me rotua, vaan säilyttää ja varjella alkupe-
räisiä ominaisuuksia.

Rotutyyppi
Jokaisessa rodussa on tiettyjä piirteitä, jot-
ka erottavat ne muista roduista. Kun ryh-
mä koiria noudattaa rotumääritelmää, ne 
kaikki edustavat tiettyjä ominaisuuksia ja 
niiden voidaan sanoa olevan ”rotutyypil-
lisiä”. Yksilöt, jotka on kasvatettu toisin 
kriteerein ja edustavat rotumääritelmäs-
tä poikkeavia ominaisuuksia, ovat koiria, 
joiden rotutyyppi on puutteellinen. Tä-
män tulisi olla itsestäänselvyys joka iki-
sen tunnustetun rodun jokaiselle kasvatta-
jalle, tuomarille ja omistajalle. Normaalis-

TEKSTI JOANNE MAHON • KÄÄNNÖS MICAELA LEHTONEN
KUVITUS SIRKKU MOILANEN

SALUKIN EVOLUUTIO

Koirasta tuli ihmisen paras 
ystävä jo hyvin kauan sitten. 
Salukin historia ihmisen 
metsästyskumppanina on 
myös hyvin pitkä. Artikkelissa 
käsitellään salukin evoluutiota 
ja tutkitaan laukkaavien 
saalistajien rakenteiden 
yhtäläisyyksiä niiden 
toiminnallisuuden kautta.
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Ollakseen rodulleen tyypillinen kestävyys-
laukkaaja salukilla täytyy olla sarvennaiset, 
jotka ovat joko samalla korkeudella tai kor-
keammalla kuin sen säkä. Rungon lasku-
suunnan tulee olla hännästä säkään, ei kos-
kaan taaksepäin laskeva. Ylälinja on yksi 
rodun perustavammista ominaisuuksista ja 
välttämätön funktionaalisuudelle.  

Salukilla, kuten kaikilla muilla nopeilla 
nisäkkäillä, täytyy myös olla erittäin hy-
vin kehittyneet reidet ja sääriosat yhdisty-
neinä leveään, vahvaan lantioon, jossa on 
runsaasti kiinnittymispintaa jänteille, ni-
velsiteille ja lihaksille. Kapeat tai hintelät 
takaraajat eivät koskaan ole minkään no-
peasti juoksevan eläimen tunnusmerkke-
jä. Kaikki tämän ryhmän eläimet, salukit 
mukaan lukien, tarvitsevat poikkeuksel-
lisen takaraajojen lihaksiston saadakseen 
fyysisen etulyöntiaseman, joka antaa nii-
den massalle tarvittavan nopeatempoisen 
työntövoiman.

Periaate: ”Joissakin domestikoituneis-
sa roduissa on selvästi kehittyneet do-
minoivat eturaajat (bulldoggi) ja toisis-
sa varsin dominoivat takaraajat (grey-
hound). Taaksepäin laskevat ylälinjat ovat 
yleensä hieman etupainotteisten koirien 
tunnusmerkki.”

Ainutlaatuinen koiratyyppi
Elämille nopeus on usein selviytymistä. Se 
merkitsee saalistajilta pakenemista tai saa-
liin saavuttamista. Joka ikinen fysiologinen 
ominaisuus on oleellinen nopeuden kan-
nalta. Korkeuden ja painon välinen suhde, 
luuston tiheys, lihassolutyyppi, notkeus 
and hengityselimistön toiminta vaikutta-
vat kaikki nopeuteen.

Saalistavat sprintterit kuten gepardit ja 
leijonat luottavat nopeassa tapossa yllätys-
momenttiin, sillä niiden koko ja metsäs-
tystapa rajoittaa niiden kestävyyttä pitkäs-
sä ajossa. Salukit kuitenkin kehittyivät yli-
vertaisiksi metsästäjiksi tunnistamalla saa-

liin, juoksemalla sen luokse, ajamalla sen 
väsyksiin ja pyydystämällä sen. Ne kehit-
tyivät kestävyysjuoksijoiksi, eivät sprint-
tereiksi. Niiden ei tarvitse juosta pidem-
mälle tai nopeammin kuin saaliinsa, mut-
ta niiden täytyy juosta miltei yhtä nopeas-
ti voidakseen pitää saaliin näköetäisyydel-
lä ylläpitäen nopeutta niin kauan kuin nii-
den tarvitsee, kunnes saaliseläin väsyy. 

Saluki on saalistava metsästäjä, jossa 
yhdistyy maratoonarin kestävyys kykyyn 
ylläpitää 56–61 kilometrin tuntivauhti. 
Gasellin nopeus on reilut 65 km tunnis-
sa ja saluki voi ajaa sitä noin 15 minuut-
tia tai kauemmin ennen kuin gaselli vä-
syy. ”Vinttikoira voi saavuttaa 65 kilomet-
rin tuntivauhdin tai hieman enemmän. 
Hitaampi koira saavuttaa noin 32 kilomet-
rin tuntinopeuden.”

John Burchard kirjoitti kokemuk-
sistaan gasellimetsästyksessä omien salu-
kiensa kanssa Lähi-idässä: ”Jokainen ajo 
kesti noin 15–20 minuuttia ja kattoi jo-
pa 14,5–19,5 kilometrin matkan. Onnis-
tuneen ajon jälkeen koirat olivat luonnol-
lisesti väsyneitä, mutta seuraavana tai sitä 
seuraavana päivänä ne olivat valmiita sa-

maan. Metsästystilanteita johtava narttu 
oli miltei 7-vuotias.”

Kuvittele koirasi juoksevan autosi vie-
rellä 56–65 kilometrin tuntivauhtia 16 
kilometrin matkan tai jopa pidemmäl-
le! Saluki on ainutlaatuinen, koska se on 
ainoa saalistava nisäkäs, kenties afrikka-
laista villikoiraa lukuun ottamatta, jos-
sa yhdistyy näin äärimmäinen nopeus ja 
kestävyys.

Useimmat nopeat saalistavat nisäkkäät 
eivät kykene samanlaiseen kestävyysjuok-
suun. Esimerkiksi gepardi ja leijona ovat 
hyvin nopeita, mutta eivät kovin kestä-
viä. Koostaan ja erityyppisestä luustosta 
ja lihassoluista johtuen ne kuluttavat lau-
katessaan paljon enemmän energiaa kuin 
saluki. Greyhoundien tapaan ne hyödyn-
tävät räjähdysmäistä työntövoimaa ajoon 
lähtiessään, ja se syö niiden energiavaran-
not nopeasti eivätkä ne siksi pysty ylläpi-
tämään nopeutta kovin pitkään. Sudel-
la ei ole salukin nopeutta, vaikka se kyke-
nee liikkumaan pitkiä matkoja. Whippe-
tit, afgaanit, borzoit, faaraokoirat, galgot 
ja muut vinttikoirat loistavat vauhdillaan, 
mutta niilläkin on puutteita kestävyydes-

”1800-luvun 
alkuperämaiden tuonnit 
muodostivat nykypäivänä 

tuntemamme 
länsimaisen kannan 

perustan ja niiden kuvat 
ikuistivat noiden koirien 
rakenteet jälkipolville.”

haa. Gasellien, jänisten ja kettujen pyy-
dystäminen aavikko-olosuhteissa on kai-
killa tavoin ankara koetus salukin taidoille 
eikä salukikaan syönyt, jos tappoa ei tul-
lut. Köyhille nomadeille saluki, mahta-
va saalistaja, oli yksi niistä harvoista voi-
mavaroista, joilla metsästäjä saattoi ruok-
kia perheensä. Salukeja arvostettiin nii-
den metsästystaitojen vuoksi ja niiden su-
kutaulut painettiin mieleen ja jaettiin su-
kupolvelta toiselle suullisena perintönä. 
Epäpätevät metsästyskoirat saivat väis-
tyä taitavampien tieltä, ja vain jälkimmäi-
set jatkoivat sukua. Näin muinaiset ihmi-
set jatkoivat, vaikkakin omien valintojen-
sa kautta, luonnonvalinnan viitoittamalla 
tiellä, jolla vain vahvimmat selviytyivät.

Faaraoiden Egyptin pyramideissa kuva-
tut koirat olivat samoja luonnollisen evo-
luution synnyttämiä koiria kuin ne, joi-
ta me vaalimme länsimaissa. Egyptiläiset 
seinämaalaukset muodostavat erinomai-
sen lähdeviitteen siitä miltä koiriemme 
tulisi näyttää, sillä yli 5000 vuotta sitten 
saluki muodosti jo vakiintuneen rotutyy-
pin luonnollisesti kehittyneenä eläimenä. 
Rotutyyppi vakiintui jo antiikin aikoina 
eikä nykypäivän kasvattajilla, tuomareilla 
tai harrastajilla ole oikeutta ”parantaa” tai 
muuttaa sitä, varsinkaan kun he niin teh-
dessään vaikuttavat huonontavasti funk-
tionaalisuuteen. Alkuperäisen kaltainen 
saluki, joka selviytyi kautta vuosituhan-
sien, on täydellinen esimerkki rodusta – 
eläimestä, joka syntyi ensin luonnonvalin-
nan ja sittemmin ihmisten jalostusvalin-
tojen kautta perustuen yhteen ja ainoaan 
kriteeriin: ylivertaiseen metsästystaitoon.

Nopeat nisäkkäät

Koska saluki on säilynyt meidän aikoihim-
me, on tärkeää tutkia muita nopeita nisä-
käslajeja nähdäksemme tarkalleen, miten 
luonnonvalinta on kehittänyt niille fyysi-
sen etulyöntiaseman nopeuden suhteen. 
Nopeita nisäkkäitä on kahdenlaisia: etu-
painotteisia, kuten gnuu, hyeena ja kirah-
vi, ja takapainotteisia, kuten leijona, gepar-
di ja afrikkalainen villikoira. Salukit kuu-
luvat jälkimmäiseen ryhmään, jossa esiin-
tyvät dominoivat takaraajat ja voimalliset 
laukkaajan kyvyt.

Kaikilla nopeilla nisäkkäillä, joilla on do-
minoiva takaraajojen lihasmassa, on viisi 
yhteistä ominaisuutta:
• Sarvennaiset, jotka ovat samalla tasol-

la tai korkeammalla kuin säkä: run-
gon linja laskee hännästä lapaan. Lin-
jan tulee aina laskea eteenpäin, ei ta-
kapäätä kohden.

• Sulava ylälinja, joka jatkuu yhtenäise-
nä, katkeamattomana linjana kallon-
pohjasta hännänpäähän.  

• Hienoisesti kaartuva ja lihaksekas lan-
ne, joka toimii jousena laukassa. 

• Vahva, lihaksikas lantio. 
• Massiiviset, leveät reisilihakset ja nii-

hin sopivat vahvat sääret.

Nämä yhteiset piirteet eivät ole sattumaa. 
Ne osoittavat, että nämä nimenomaiset 
anatomiset piirteet ovat lajista riippumat-
ta välttämättömiä vauhdikkaan laukan 
saavuttamiseksi.

Evoluutio ei luonut salukeja gnuun, 
hyeenan tai kirahvin kaltaisiksi. Salukien 
eturaajat eivät dominoi takaraajoja vaan 
päinvastoin ja siksi niille kehittyi saman-
tyylinen ylälinja kuin kaikilla edellä kuva-
tuilla nopeilla eläimillä. Salukeille ei ke-
hittynyt laskevia selkälinjoja tai ylikul-
mautuneita takaosia siitä yksinkertaisesta 
syystä, että kestävyyslaukkaajilla ne ovat 
epäfunktionaaliset.

Yksikään saluki, jonka ylälinja laskee 
peräpäätä kohti ei täytä kestävyyslaukkaa-
jan vaatimuksia. Sen sijaan sarvennaisten 
tulee olla joko samalla korkeudella kuin 
säkä tai laskusuunnan tulee lähteä sar-
vennaisista säkää kohti (toisin sanoen koi-
ran olla takakorkea) samaan tapaan kuin 
hyeenakoiralla, ja lanteen kohdalla tu-
lee olla havaittava hienoinen nousu ilman 
köyryselkäisyyttä.

Salukin tyyppivariaatiot
Salukin tyyppivariaatiot kehittyivät eri 
alueilla Lähi-idässä. Ne erosivat toisistaan 
hieman karvanlaadun, raajojen pituuden, 
rungon mittasuhteiden ja hännänkannon 
osalta riippuen maastosta ja riistasta, mut-
ta kaikki nämä variaatiot säilyttivät alku-
peräisen funktionaalisen rakenteen ja sa-
man tunnistettavan siluetin, kuten voim-
me nähdä historiallisista todisteista. Tämä 
on se saluki, joka säilyi tuhansien vuosien 
ajan ja joka alun perin tuli länsimaihin kes-
kiajan ristiretkien aikaan. 1800-luvun al-
kuperämaiden tuonnit muodostivat nyky-
päivänä tuntemamme länsimaisen kannan 
perustan ja niiden kuvat ikuistivat noiden 
koirien rakenteet jälkipolville.

”Nämä yhteiset piirteet 
eivät ole sattumaa. Ne 
osoittavat, että nämä 

nimenomaiset anatomiset 
piirteet ovat lajista riippumatta 
välttämättömiä vauhdikkaan 

laukan saavuttamiseksi.”
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hirvenkaula ei täytä samaa funktiota. Su-
lava, matala hännänkiinnitys sallii hän-
nän toimia peräsimenä, joka tasapainottaa 
runkoa kovassa vauhdissa tehtävissä kään-
nöksissä. Tärkeää on, että lavat ovat aina 
viistot, kuten rotumääritelmää sanoo, sil-
lä se mahdollistaa riittävän ulottuvuuden 
laukassa. 

Tosiasiassa kaikki salukin ruumiinra-
kenteessa ja sen liikkeessä on kehittynyt 
säästämään energiaa laukkaan ja ajoon. 
Antiklinaalisten nikamien kohdalla ei tule 
esiintyä selkeää dippiä, ei myöskään kyh-
myjä tai kuhmuja pitkin selkärankaa, jot-
ka ovat huonon lihaksiston merkkejä. Lan-
teen kohdalla tulisi olla hienoinen kaari ja 
koko tulisi ylälinjan jatkua katkeamatto-
mana sulavana linjana kallon takaosasta 
hännänkiinnitykseen. Kaikki tämä edes-
auttaa mahdollisimman ekonomista ener-
giansiirtoa työntövoiman hyväksi. Tä-
mä samantyyppinen ylälinja on kehitty-
nyt kaikille maailman nopeimmille maa-
nisäkkäille, salukillekin, hyvästä syystä.

Rungon mittasuhteet
Selkärangan pituus määrittelee rungon pi-
tuuden. Rangan ei koskaan tulisi olla niin 
pitkä, että siinä on nähtävissä minkäänlais-
ta heikkoutta tai notkoa. Ylälinjassa tuli-
si aina olla hyvän lihaksiston luomaa kiin-
teyttä tukemassa rankaa ja luomassa mai-
nitun lanneosan kaarevuuden. Ylipitkässä 
ylälinjassa ei ole riittäviä nivelsiteitä, jäntei-
tä ja lihaksia selän tueksi ja siinä voi olla ha-
vaittava dippi tai kiinteyden puutetta osas-
sa selkää. Salukin ylälinjan tulisi olla kiin-
teä ja kireä niin seistessä kuin ravissa – jos 
se on notkolla tai linjassa on katkelmia, se 
osoittaa heikkoutta; jos siinä on minkään-
laista heikkoutta, se ei vastaa rodun funkti-
onaalisia edellytyksiä.

Lukuisista ekotyypeistä johtuen salu-
kien rungon pituudessa ja säkäkorkeu-

dessa on suurta vaihtelua. Rotumääritel-
mä sallii 12,5 cm:n korkeusvaihtelun, jo-
ten kaikki koot pienimmästä suurimpaan 
ja siltä väliltä ovat korrekteja. Ihmismie-
li kuitenkin pitää kategorisoinnista, kun 
taas luonto on monin tavoin vaikeammin 
määriteltävissä. Jotkut tuomarit ovat sitä 
mieltä, että salukin tulisi olla neliö ja et-
tä sen raajapituuden tulisi olla sama kuin 
rungon pituus, mutta tämä on harhaluulo. 
Neliömäinen rakenne on tietyn ekotyy-
pin tunnusmerkki, ei koko rodun. Saluki 
ei ole yhden tyypin koira eikä ole sitä ol-
lut koskaan. 

Koira, joka kykenee menestyksekkääs-
ti metsästämään gaselleja tasaisella, hiek-
kaisella aavikolla ei näytä samalta kuin se, 
joka saalistaa menestyksekkäästi kivikkoi-
sessa vuoristossa. Jotkut salukityypeistä 
ovat yhtä korkeita kuin pitkiä, mutta toi-
silla taas on erittäin syvät rintakehät, mi-
kä luo illuusion lyhyemmistä eturaajoista. 
Pitkärunkoisilla koirilla tulisi olla hieman 
lyhyemmät raajat kuin rungon pituus an-
taisi olettaa, sillä jotta pitkärunkoiset koi-
rat kykenisivät kestävyysjuoksuun, niiden 
tulee juosta matalana säästääkseen ener-
giaa. Pitkäraajainen koira, jolla on pit-
kä runko, näyttää tasapainoiselta kehässä 
mutta ei ole energiatehokas, mikä verottaa 
koiran nopeutta ja kestävyyttä ja sen ky-
kyä tehdä nopeita jyrkkiä käännöksiä, joi-
ta metsästyksessä tarvitaan.

Gepardi – maailman nopein nisäkäs – 
on loistoesimerkki nopeasta pitkärunkoi-
sesta eläimestä, jolla on hieman lyhyem-
mät raajat kuin suhteellisuus antaisi odot-
taa. Sen juoksutyyli on hieman samanlai-
nen kuin pitkärunkoisen salukin. Jos kas-
vattajat ja tuomarit pääsisivät jalostamaan 
gepardia, he valitsisivat eläimiä, joilla oli-
si pidemmät raajat tai lyhyemmät rungot, 
mikä haittaisi niiden funktionaalisuut-
ta merkittävästi. Ne, jotka eivät ole pääs-
seet näkemään salukeja coursingissa, jossa 
nopeuden lisäksi tarvitaan ”kykyä kään-
tyä viisipennisellä”, lyhyempien raajojen 
suhde pidempiin runkoihin voi vaikuttaa 
luonnottomalta, mutta sekä gepardit että 
leijonat menevät tähän kategoriaan. Salu-
keja on huomattavasti vaikeampi arvostel-
la tässä suhteessa, sillä lukuisat ekotyypit 
vaihtelevat niin paljon ulkomuodoltaan, 
mutta tuomari, joka ylenkatsoo koiria, 
jotka eivät ole neliöitä, yrittää mahduttaa 
kaikki salukin ekotyypit yhteen ja samaan 
muottiin, mikä on luonnotonta.

Mitä ominaisuuksia salukilla 
tulisi olla?

Vaikka egyptiläiset seinämaalaukset ovat 
tyyliteltyjä, meidän aikaamme säilyneestä 
taiteesta näkee selvästi, että 5000 vuoden 
takaisella salukilla oli seuraavat ominaisuu-
det: pitkä runko ja pitkät raajat, jalo pää 
pitkällä kaulalla, viistot lavat, syvä rintake-
hä, hieman kaareva lanneosa, sarvennaiset 
samalla tasolla tai hieman korkeammalla 
kuin säkä ja kohtuullisesti kulmautunut ta-
kaosa. Nykypäivän kehissä nähtävillä salu-
keilla tulisi olla samat evoluution luomat 
ominaisuudet, jotka mahdollistavat alku-
peräisen käyttötarkoituksen eli gasellien ja 
muiden nopeiden riistaeläinten metsästä-
misen vaihtelevassa maastossa. Monet mo-
dernit salukit ovat kuitenkin menettäneet 
useita näistä piirteistä, mikä haittaa niiden 
funktionaalisuutta.

On tärkeää tutkia 1900-luvun alun eu-
rooppalaisia salukeja, sillä ne edustavat 
salukeja, jotka olivat joko alkuperämaiden 
aavikkosalukeja tai aavikkotuontivanhem-
pien välittömiä jälkeläisiä. Meidän salu-
kiemme tulisi yhä näyttää samanlaisilta 
kuin nämä ja kuin niiden esi-isät tuhan-
sien vuosien ajan. Nämä valokuvat edus-
tavat sitä koiraa, jonka me perimme niis-
tä koirista, jotka alun perin tuotiin länsi-
maihin. Siitä huolimatta on tuomareita ja 
kasvattajia, jotka ovat visusti päättäneet 
muuttaa rotua entisensä karikatyyriksi ja 
epäfunktionaaliseksi eläimeksi, joko tietä-
mättömyyttään tai näyttelyruusukkeiden 
tai omien egojensa vuoksi. Rodun muutta-
minen alkoi noin 30 vuotta sitten, tähtäi-
menä näyttävä yleisnäyttelykoira, ja se jat-
kuu yhä kiihtyvällä vauhdilla. On tuoma-
reiden, kasvattajien ja omistajien velvolli-
suus hankkia itselleen perustietoa salukis-
ta, jotta tälle mitä muinaisimmalle rodul-
le tehdyt vahingot voidaan korjata. Jokai-
sen tuomarin ja kasvattajan tulisi muis-
tuttaa itseään siitä, miltä salukit näyttivät 
tuhansia vuosia sitten ja pyrkiä säilyttä-
mään ne piirteet, sillä niiden muuttami-
nen on funktionaalisen salukin sukupuut-
toon ajamista. 

Korrekteja salukeja on yhä olemassa, 
mutta yhä useammat tuomarit ja kasvatta-
jat eivät tunnista oikeanlaisia ylälinjoja ja 
muita funktionaalisia piirteitä, joita mei-
dän tulisi pyrkiä vaalimaan. Niiden ainut-
laatuinen rakenne on niiden ainutlaatui-
sen toiminnallisuuden mahdollistava teki-
jä – toista ei ole ilman ensimmäistä.

” - - kaikki nämä ylälinjat 
muodostavat yhden jatkuvan 
sulavan linjan ilman teräviä 
kulmia tai katkoja, alkaen 
kallon takaosasta, jatkuen 

kaulan kiinnitykseen ja koko 
matkan ristiin ja hännän 

kiinnityskohtaan.”

sä. Mikään domestikoitu koirarotu maa-
ilmassa ei yllä samaan nopeuden ja kestä-
vyyden kombinaatioon kuin saluki; eikä 
mikään saalistava eläin, afrikkalaista villi-
koiraa lukuun ottamatta, saavuta salukin 
uniikkeja valmiuksia. Nopeudessa ja kes-
tävyydessä ne jäävät toisiksi vain hevoselle 
ja joillekin antilooppilajeille. Toisin kuin 
afrikkalainen villikoira, saluki on erittäin 
pätevä metsästäjä yksinkin, ja se selviää 
luonnossa keskenäänkin ja voi pyydystää 
gasellin yksin ilman toisen koiran apua, 
kun taas afrikkalaiset villikoirat luottavat 
saaliin ajossa ja pyydystämisessä lauma-
dynamiikkaan, jossa yhden väsyessä toi-
nen koira ottaa johdon. Salukit täyttävät 
siis ainutlaatuisen paikan eläinmaailmas-
sa, eikä meillä ole oikeutta muuttaa niitä 
vain koska ne nykyään edustavat domes-
tikoitunutta rotua. Salukit ovat loistavia 
ja vaikuttavia metsästäjiä, joiden tulisi ny-
kypäivänäkin säilyttää älynsä, toiminnal-
lisen rakenteensa, metsästystaitonsa ja ky-
kynsä juosta pitkiä matkoja. Kasvattajien 
ja tuomareiden tulee muistaa, että salu-
kien luontaisen rakenteen muuttaminen 
näyttelykehien muotivirtausten mukaan 
vie rodulta sen ainutlaatuisen statuksen 
eläinmaailmassa.

Salukin ylälinjan selitys
Saluki, jonka ylälinja laskee perää kohti, on 
erittäin huonossa asemassa, sillä sen täy-
tyy käyttää joka askeleella huomattavasti 
enemmän energiaa työntääkseen selkäran-
kaa ylös- ja eteenpäin. Tämä näkyy selväs-
ti verratessa salukin nopeutta ja kestävyyt-
tä whippettiin tai greyhoundiin, joilla mo-
lemmilla on ristiä kohden laskeva ylälinja. 
Whippetit ja greyhoundit ovat erittäin no-
peita alussa ja voivat ohittaa salukin 400–
600 metrin matkalla, mutta paljon tuota 
pidemmälle ne eivät jaksa. Kun saluki siinä 
kohden alkaa vasta päästä todelliseen pit-
kän matkan vauhtiinsa, whippetit ja grey-
houdit eivät kykenisi juoksemaan kiinni 
gasellia. Sen mahdollistaa vain nopeuden 
ja kestävyyden yhdistyminen yhdessä ai-
nutlaatuisessa koirassa. Selvästikään perää 
kohti laskeva ylälinja ei muodosta gasel-
linmetsästäjän rakennetta eikä se sovi salu-
kille ollenkaan. Ylälinjaltaan laskeva koi-
ra kuolee nälkään aavikolla. Mikäli sellai-
nen saluki koskaan kehittyisi, se ei selviäi-
si lisääntymisikäiseksi saakka – luonnonva-
linta on karsinut sellaiset geenipoolista, jos 
niitä koskaan olikaan, kunnes näyttelykas-
vattajat astuivat kuvaan ja ryhtyivät jalos-
tamaan niitä.

Jotta pitkien matkojen juokseminen 
64,5 kilometrin tuntivauhdilla olisi mah-
dollista, lantion sarvennaisten täytyy olla 
samalla tasolla tai korkeammalla kuin sä-
kä. Lannerangan alueella täytyy myös ol-
la hienoinen kaarre, joka edesauttaa kiih-
tyvyyttä, nopeutta ja kestävyyttä. Kaikki 
edellä kuvatut nopeasti juoksevat eläimet 
omaavat tuon hienoisesti kaartuneen lan-
neosan, joka muodostuu jänteistä, nivel-
siteistä ja lihaksista, mahdollistaen jous-
tavan lannerangan pysymisen jännitetys-
sä, kaarevassa asennossa, joka edesauttaa 
laukkaa. Tässä asennossa se käyttäytyy 
kuin jännitetty jousi valmiina luomaan 
käyttövoimaa takaraajojen työntäessä. Se 
toimii energiaa säästävänä taloudellisena 
tehokeinona, joka maksaa koiralle vähem-
män laukassa. Vapautettuaan energiansa, 
jokaisen takaosan ponnistuksen myötä, 
lanneranka ponnahtaa takaisin luonnolli-
seen kaarevaan muotoonsa, valmiina jän-
nittymään ylöspäin uudelleen seuraavalla 
askeleella. 

Eläimet, joilla ei ole tuota lanneosan 
kaarta tai jotka omaavat litteän ylälinjan 
ovat huomattavasti huonommassa asemas-
sa radalla ja kestävyysjuoksuissa, koska ne 
joutuvat käyttämään ylimääräistä energiaa 
nostaakseen rangan kaarelle joka askeleel-
la. Tämä on äärimmäisen epätoivottavaa 
sillä se vaikuttaa niiden funktionaalisuu-
teen ja kestävyyteen. Kaikki nopeat nisä-
käslajit kehittivät tämän saman sovelluk-
sen samaa tarkoitusta varten.

Ääriviivoiltaan kaikki edellä kuvatut 
villit eläinlajit kehittyivät nopeiksi lauk-
kaajiksi vaihtelevalla kestävyydellä ja jo-
kainen niistä edustaa ylälinjaa, joka on 
melko samantyyppinen kuin salukin kor-
rekti ylälinja, afrikkalaisen villikoiran ylä-
linjan ollessa hyvin samankaltainen kuin 
salukin. Huomaa, että kaikki nämä ylä-
linjat muodostavat yhden jatkuvan sula-
van linjan ilman teräviä kulmia tai katko-
ja, alkaen kallon takaosasta, jatkuen kau-
lan kiinnitykseen ja koko matkan ristiin 
ja hännän kiinnityskohtaan. Sulavasti jat-
kuva selkäranka sallii mahdollisimman 
tehokkaan energiansiirron, energian, jo-
ka on lähtöisin takaraajojen räjähtävästä 
työntövoimasta, joka myös auttaa ja va-
kauttaa eturaajoja ja muodostaa tukijär-
jestelmän, joka puolestaan mahdollistaa 
sekunnin murto-osassa etuosasta lähtevät 
suunnanmuutokset vauhtia haittaamatta. 

Katkeamaton sulava kaulan kiinni-
tys siloisen kurvikkaaseen ylälinjaan sallii 
myös pään toimia vastapainona, kun taas 



54 Saluki Saluki 55

M E I D Ä N  R E M M I

Marianne 
Ahvenainen

Kuka olet ja ketä laumaasi 
kuuluu?

Olen Marianne Ahvenainen (46 v.), lem-
pinimeltäni TätiSininen. Asun Hollolan 
Laitialassa yhdessä Runopoikien kanssa. 
Kolmesta salukistani Zacharias (Walla-
by’s Zacharias El Zarif, grizzle, 7 v.) on 
uroslauman johtaja, joka luulee usein ole-
vansa ihminen ja olettaa omaavansa isän-
nän paikan talossa. Nuoriso-osaston villi-
kot Jiiäl Runeberg (Aavatuulen Verus Va-
rius, particolour, 3 v.) ja Eino Leinonpoi-
ka Einari (El Hamrah Ofer, fawn, 6 kk) 
pitävät huolen siitä, että elämässämme riit-
tää vauhtia.

Miten päädyit salukiin?

Kuusitoistavuotiaana sain luvan ostaa 
oman koiran, jos hankkisin siihen rahat ke-
sätyöllä. Muistan olleeni kahden vaiheilla; 
halusin joko salukin tai punaisen irlannin-
setterin. Salukin kauneus ja elegantti ul-
konäkö osui sydämeeni. Kävin koiranäyt-
telyssä tutustumassa rotuun ja jätin yhte-
ystietoni salukikasvattajalle. Loppuvuodes-
ta 1989 minulle tuli black & silver-narttu 
Kirman Ashira.

Lähteitä:
• Parker et al – “Science” Vol 304,  

Issue 5674, May 2004 
• Curtis Brown:  

“Dog Locomotion and Gait Analysis”                    
• www.worldatlas.com
• The Saluki as a Hunting Hound”,  

Saluki Heritage No. 3

   

”Ravissa etu- tai takatassun liiallinen 
eteen ojennus tassun osuessa maahan li-
sää energiankulutusta ja hidastaa vauhtia.” 
Koska säkä on osa ylälinjaa, olisi tärkeää 
huomioida, että jalostusvalinnoilla aiheu-
tettujen liian etuasentoisten lapojen (kau-
laa kohden asettuvat) ja liian pystyjen tai 
liian pitkien lapojen ja olkavarsien kaut-
ta monet nykypäivän kasvattajat pyrkivät 
näyttelykehäspektaakkeliin eli pitkään as-
kellukseen ravissa. Se on vääristymä rodun 
oikeaoppisesta liikehdinnästä ja hyödytön-
tä energian haaskuuta – näyttävää mutta 
epätyypillistä. 

Arvosteltaessa salukia ravissa etutas-
sun etummaisen pisteen ei tulisi ulottua 
kirsua pidemmälle eikä takapotkun tuli-
si ulottua pitkälle taakse. Askelluksen tu-
lisi sen sijaan olla juuri riittävä, jotta koira 
voi liikkua energiaa säästävästi kevein, vai-
vattomin askelin ylälinjan notkahtamatta. 
Yleisnäyttelysaluki, joka ilmentää äärim-
mäistä ravia, jossa on liioiteltua ulottu-
vuutta ja työntövoimaa, ei ole korrekti ei-
kä funktionaalinen ja meidän tulee varoa 
sitä harhaluuloa.

Iikiaikainen rotu
Kaikilla muilla nopeilla maanisäkkäillä on 
luonnonpopulaatioita, joissa ne lisäänty-
vät luonnollisesti ja säilyttävät funktionaa-
lisen rakenteensa, jonka ne ovat säilyttä-
neet kymmenien tuhansien vuosien ajan. 
Mikään niistä lajeista, jotka luottavat no-
peuteen ja kestävyyteen hengissä selviy-
tyäkseen, eivät ole kehittäneet perää koh-
ti laskevia ylälinjoja tai ylikulmautuneita 
takaosia. Salukinkaan ei koskaan tulisi il-
mentää sellaisia piirteitä. 

Salukia arvioidessa edellä mainittujen 
asioiden tulisi olla päällimmäisenä mie-
lessä. Ilmentääkö se nopealle kestävyys-
juoksijalle välttämättömiä ominaisuuksia? 
Näyttää siltä, että monet nykypäivän tuo-

marit eivät ymmärrä oikeaoppista salukin 
ylälinjaa. Tai ehkä he eivät pidä esteetti-
senä takakorkeaa salukia, mutta se on eh-
dottoman korrekti rotunsa edustaja. Eri-
tyisesti nuoret salukit ovat usein takakor-
keita ja saattavat iän myötä pikkuhiljaa 
asettua takaraajoihinsa, kun taas jotkut 
ovat takakorkeita koko ikänsä, mutta mo-
net nykypäivän tuomarit sakottavat koi-
ria tästä oikeaoppisesta rakenteesta ja pi-
tävät sitä virheenä. Selvästi nämä tuoma-
rit eivät tiedä paljoakaan salukin raken-
teesta ja funktionaalisuudesta, saati sit-
ten nopeita kestävyyslaukkaajia ohjaavista 
mekanismeista. 

Olit sitten salukituomari, -kasvattaja 
tai -omistaja, päällimmäisenä mielessäsi 
tulisi olla se fakta, että koiramme eroavat 
monin tavoin muista koirista ja että nii-
den ainutlaatuinen ylälinja on merkittävä 
ominaisuus, joka on rodulle ehdottoman 
tärkeä. Ajatus siitä, laskeeko ylälinja pe-
rää kohti vai ei, ei ole subjektiivinen  – se 
EI ole rodulle ominaista. Se tulee selväksi, 
mikäli saluki on aseteltu oikein niin, et-
tä sen takatassun etummainen kohta on 
suorassa linjassa istuinluun kanssa ja kin-
tereet kohtisuorassa maanpintaan nähden. 
Jos koira ei kykene seisomaan edellä mai-
nitulla tavalla ja sen raajat täytyy asettaa 
taemmas, jotta kintereet ovat suorassa kul-
massa maahan, se on ylikulmautunut, mi-
kä on vakava virhe, sillä se haittaa funkti-
onaalisuutta ja kestävyyttä. 

Kun koira kykenee seisomaan korrek-
tisti, tarvitsee vain arvioida ylälinjaa koi-
ran takana olevaan horisontaaliseen lin-
jaan nähdäkseen ovatko sarvennaiset sa-
malla korkeudella tai korkeammalla kuin 
säkä – molemmat ovat korrekteja. Jokai-
sen salukituomarin tulisi joka tilantees-
sa valita oikeaoppiset ylälinjat siitä huoli-
matta, että niitä ei mainita rotumääritel-
mässä. Satojen ja tuhansien vuosien ajan 
oikeaoppisesta kestävyyslaukkaajan silue-
tista ei ollut tarpeellista mainita erikseen,  
kunnes näyttelykehien muotivirtaukset 
astuivat kuvaan. Tuomarit ovat kuitenkin 
velvollisia tekemään valintansa funktio-
naalisuuteen perustuen, kuten rotumääri-
telmän virheosio ohjeistaa ja muu on ro-
tumääritelmän ja salukin työskentelyky-
vyn vastaista. Ylälinja ei KOSKAAN saa 
laskea perää kohden: se on totaalisen epä-
korrektia, epäfunktionaalista ja erittäin 
vakava virhe, sillä se vaikeuttaa huomat-
tavasti salukin toimintaa funktionaalise-
na eläimenä.

Kasvattajat ja tuomarit ovat tämän 
muinaisen rodun vaalijoita ja heidän vas-
tuunsa ja velvollisuutensa on säilyttää ro-
tua luonnollisen evoluution muovaama-
na itsenään, rotuna, jonka rakenne on iki-
aikainen ja muuttumaton. Se, että meil-
lä on mahdollisuus kasvattaa rotua, ei an-
na meille oikeutta muuttaa sitä. Olemme 
velvoitettuja säilyttämään rodun funkti-
onaalisena, erikoistuneena metsästäjänä, 
emmekä missään tapauksessa koskaan saa 
markkinoida epäkorrekteja piirteitä. Ku-
kaan kasvattaja tai tuomari ei saa muuttaa 
salukia muodin vuoksi tai mistään muus-
takaan syystä – meidän tehtävämme on 
säilyttää ja vaalia rotua sellaisena kuin se 
on jo vuosituhansia ollut, ei enempää ei-
kä vähempää. Meidän tulisi arvostaa tä-
tä ainutlaatuista koiraa sen poikkeuksel-
listen taitojen vuoksi, jotka ovat sen ole-
muksen tulosta. Jos lähtisimme pysyväs-
ti muuttamaan edellä alla kuvatuista vil-
lieläimistä näyttelyruusukkeiden tähden, 
olisitte kauhusta suunniltanne, joten äl-
käämme tehkö sitä salukillekaan! Niiden 
rakenteen muuttaminen on niille kuu-
luvan perinnön varastamista ja vie niiltä 
myös niiden ainutlaatuisen funktionaali-
sen aseman eläinten maailmassa. •

”Ilmentääkö se nopealle 
kestävyysjuoksijalle 

välttämättömiä ominaisuuksia?”

”Kun koira kykenee seisomaan 
korrektisti, tarvitsee vain 

arvioida ylälinjaa koiran takana 
olevaan horisontaaliseen linjaan 
nähdäkseen ovatko sarvennaiset 

samalla korkeudella tai 
korkeammalla kuin säkä – 
molemmat ovat korrekteja.”

Joanne Mahon on englantilainen salu-
kikasvattaja Iskandraya- ja  
Canapus-salukien takaa. Teksti on 
koostettu Saluki-lehdelle vuonna 2018.

file:///C:\Users\tujulaku\AppData\Local\Temp\www.worldatlas.com
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FI KVA-m, FI MVA
El Hamrah Nadiir
El Hamrah Chason-Shir x Hyrkanya Yann Swanilda
s. 30.5.2015
om. Maria Schauman

SERTK
30.4.2017 Virolahti
2.9.2017 Laihia
30.9.2017 Helsinki
7.10.2017 Kouvola
28.4.2018 Helsinki

SERT
28.10.2017 Seinäjoki, Leni 
Finne
Koira valioitui yhdellä sertillä, 
koska oli jo muun maan valio
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BALT MVA
FI KVA-M, FI KVA-R, FI MVA, EE MVA, LV MVA, LT MVA, SRM-16, 
EE KVA-M, DVR-16, JK-17, SSaK Vuoden ratajuoksija 2017, SSaKM-18 
rata

Dyynien Kesra Khason
El Hamrah Chason-Shir x Dyynien Idiz Islarose
s. 15.3.2013
om. Tarja Pääkkönen & Kimmo Marjamäki

SERT
28.9.2014, Tallinn (Viro), Bransilav Rajic
30.7.2016, Adazi (Latvia), Annamaria Tarjan
2.3.2018, Vilna(Liettua), Livija Zizevski
3.3.2018, Vilna (Liettua), E.Agafonova
14.7.2018, Plunges (Liettua), Plamen Cholakov

POHJ MVA 

Fi MVA, SE MVA

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

SERT
1.7.2018 Trondheim, Tatjana Urek

FI MVA
El Hamrah Maher
Vogue Zero Messenger to the Future x El Hamrah Iris 
s. 14.10.2014
om. Pirjo Jäppinen

SERT
5.5.2018 Tampere NORD, Simon Oliver
12.5.2018 Mikkeli, Säde Hohteri
28.7.2018 Pori KV, Maija Lehtonen

Mitä harrastat salukiesi 
kanssa?

Runopojat kilpailevat keskenään omassa 
pienessä laumassaan huomiostani ja rak-
kaudestani. Nautin rennosta vapaa-ajasta ja 
turvallisesta arkielämästä. Siitä syystä har-
rastetaan Runopoikien kanssa muun muas-
sa puolille päiville nukkumista, jos se pät-
kätöiden vuoksi on suinkin mahdollista. 
Käydään päivittäin pitkillä kävelylenkeil-
lä maaseudun kauniissa maisemissa. Isolla 
aidatulla pihalla pojat saavat juosta vapaa-
na. En koskaan päästä heitä irti läheisillä 
pelloilla enkä metsissä (vaikka mieli tekisi), 
koska täällä on niin paljon riistaa, että sai-
si heittää hyvästit ainakin nuoriso-osastolle 
ja paikallisten metsästäjien hyväntuulisuu-
delle. En ole kovin kilpailuhenkinen, jo-
ten juoksukilpailut ja näyttelyt on jääneet 
muutamiin kertoihin. Tavoitteena on osal-
listua kerran vuodessa Salukikerhon erkka-
riin ja SalukiShow’hun ihan kannatuksen 
ja sosiaalisen tapahtuman vuoksi. 

Mikä salukissa ihastuttaa/
vihastuttaa?
Salukeista jokainen on oma hurmaava per-
soonansa. Niiden tapa loikoilla pitkin pi-
tuuttaan sängyllä tassut taivasta kohti mi-
tä hullunkurisemmissa asennoissa huvit-
taa. Salukit osaavat olla railakkaan leikki-
siä ja ne viihdyttävät itseään yksinäänkin 
vaikka heittelemällä lelua ilmaan ja otta-
malla kopin ilmasta, hetken päästä juosten 
innoissaan lelu suussa ympäri pihaa. Salu-
kien juoksuleikkejä voi seurata loputto-
miin. Niiden vauhti välillä hirvittää ja saa 
pidättää henkeään kädet ristissä, ettei mi-
tään vaan satu. ”Herran haltuun”, sanon-
kin mielessäni aina Runopoikien saadessa 
hurjan spurttinsa ympäri pihamaata. Iha-
nalta tuntuu saada salukit viereen päivän 
päätteeksi ja kuunnella niiden onnellisia 
huokauksia, kun ne on saaneet riittävästi 
ruokaa, rakkautta ja revittelyä. 

Mikäli salukissa joku asia vihastuttaa, 
niin silloin saa yleensä katsoa peiliin ja eh-
kä miettiä, olisiko kannattanut valita toi-
nen rotu. Kun kotona on tehty tihutöi-
tä, koirilla ei välttämättä ole ollut riittä-
västi liikuntaa ja aktiviteettia; kävelylenk-

M E I D Ä N  R E M M I

kejä ja vapaana juoksemista. Olen oppi-
nut laittamaan tietyt tavarat turvaan salu-
keilta, esim. kännykän laturit, aurinkola-
sit, handsfreen johdot, kengät yms. ”Mi-
täs jätin!” sanon itselleni, jos tupperin pur-
kin kansi löytyy salukin järsimänä, ”Oma 
vika”. 

Seitsemän vuotta sitten ottaessani 
Zachariaksen, päätin, että mitä tahansa 
se rikkoo, niin se on vain tavara, olkoon 
vaikka isoäitini perintökuppi. En kos-
kaan riko salukin luottamusta rankaise-
malla sitä kohtuuttomasti. Maailma on 
täynnä tavaraa, mutta koiran luottamus 
on korvaamaton.  Salukille riittää kerto-
maan jo äänen sävy, jos se on tehnyt jo-
tain sopimatonta.

Millainen on ihannesalukisi?
Hyvä luonne on tärkein ominaisuus, koska 
sen kanssa eletään koko sen elämän ajan. 
Pidän siitä, että omat salukini ovat sosiaa-
lisesti avoimia ihmisiä kohtaan. Tiiviste-
tysti sanottuna: rotumääritelmän mukai-
nen saluki on ihannesalukini.

Mikä on kohokohta 
salukiurallasi?
Jokaisen salukini syntymä ja kotiutumi-
nen ovat olleet elämäni kohokohtia. Me 
emme kilpaile titteleistä, vaan onnellisis-
ta arjen hetkistä. Joka aamuinen Runopoi-
kien tervehdys on päivän kohokohta. Hei-
luvat hännät ja kolme iloista salukipoikaa 
toivottamassa uniselle emännälleen hyvää 
huomenta lipaisujen kera, saa ilon sytty-
mään sydämeeni.

Tulevaisuutesi salukien 
parissa?

Niin kauan kuin jalka nousee ja hihnat py-
syvät käsissä, tulen jakamaan elämäni salu-
kien kanssa.

Terveisesi salukiväelle?
Koska saamme nauttia vuosituhansia van-
hasta rodusta, toivon rodun säilyvän tule-
vaisuudessakin rotumääritelmän mukaise-
na. Erityisesti toivon kiinnitettävän huo-
miota salukien hyvään luonteeseen ja ter-
veyteen. Meitä saluki-ihmisiä yhdistää sa-
mat intressit, ollaan siis toisillemme hyviä 
ihmisiä yli kennelrajojen. Otetaan uudet 
salukiharrastajat avoimesti mukaan. Toi-
voisin jokaisen sanovan jotain ystävällistä 
uusille harrastajille näyttelykehän laidalla 
tai juoksuharrastuksen parissa. Ihan vaik-
ka iloinen ”Hei!” riittää keskustelun avauk-
seksi. Iloitaan jokaisesta hetkestä rakkai-
demme kanssa. •

”Ihanalta tuntuu saada salukit 
viereen päivän päätteeksi ja 
kuunnella niiden onnellisia 

huokauksia, kun ne on 
saaneet riittävästi ruokaa, 
rakkautta ja revittelyä.”
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RU MVA

Zarabis Razaana
Khronos Min Al Asife x Zarabis Oaisara
s. 21.1.2015
om. Marja-Leena Ahonen

SERTK
30.9.2017 Helsinki 
22.10.2017 Hailuoto 
26.5.2018 Kankaanpää 
10.6.2018 Vihti 
21.7.2018 Vieremä

UUSIEN VALIOIDEN  
ILMOITTAMINEN  
VALIOPALSTALLE

UUSI TUONTI?

Valiopalstalla julkaistaan maksutta kerhon jäsenten 
omistamien uusien valioiden kuvat (FI MVA,  
FI KVA-a/-m/-r, POHJ MVA, POHJ KVA,  
BALT MVA sekä vahvistetut kansainväliset valionarvot).

Lähetä painolaatuinen kuva uudesta valiostasi 
osoitteeseen salukilehti@gmail.com. Liitä 
mukaan myös tiedot valionarvoon oikeuttavista 
tuloksista sekä kuvan ottajan tiedot.

Lähetä meille noin sivun mittainen kertomus 
aiemmin esittelemättömästä tuontisalukistasi ja 1–2 
painolaatuista kuvaa. Esittelyjä julkaistaan Saluki-
lehdissä maksutta jäsenten omistamista tuontikoirista.
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FI KVA-m
Nox Infinita Ardea Cinerea
Sharraque Asvinn x Yuzak Suspiria
s. 20.1.2015
Om. Hanna ja Arto Ojanperä, Pirjo Jutila

SERTK
15.7.2017 Hämeenkyrö
29.7.2017 Karstula
16.8.2017 Kankaanpää
26.8.2017 Hämeenkyrö
14.7.2018 Tampere

FI MVA 
SE MVA EE MVA LV JMVA EE JMVA

Tazillah Zahra Zinnia
Tazillah Darius x Tazillah Ghalia Karmah
s. 23.8.2016
Om. Kiti Sinisalo

SERT
14.4.2018 Vaasa, Eva Nielsen
16.6.2018 Vännes, Kristin Kerem
25.8.2018 Haapsalu, Olena Goyenko

FI MVA 

LT JMVA

Wallaby’s Azraf Ayman
s. 1.6.2015
Khalils Abu Shamah x Wallaby’s Zakiyya Zayna
om. Heli Perkkiö

SERT
12.5.2018 Oulu Nord, Helin Tenson
9.6.2018 Forssa, Kimmo Mustonen
16.6.2018 Rovaniemi Nord, Per Lundström

H
AN

N
A OJAN

PERÄ

FI KVA-m
Nox Infinita Aethia Cristatella
Sharraque Asvinn x Yuzak Suspiria
s. 20.1.2015
Om. Annina Kolu

SERTK
15.7.2017 Hämeenkyrö
6.8.2017 Kankaanpää
26.8.2017 Hämeenkyrö
26.5.2018 Kankaanpää
9.9.2018 Kankaanpää
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Aavatuulen 
Tuuli Soukka, Raisio
045 677 6270
aavatuuli@yahoo.com 
aavatuulen.pp.fi

Eirecogteil’s 
Jaana Reiman, Klamila &  
Irene Outinen 
040 752 3043
eirecogteils@gmail.com
www.eirecogteils.fi

Non Serviam 
Heidi Lappalainen, Artjärvi
040 721 2994
wonderflounder@gmail.com
www.animadivina.com/nonserviam/

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

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

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

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

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

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

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

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

Qashani 

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

Revonloimun 

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

Rudan 

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

Salmanazar 

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

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

Soheil Nour 
Marika Aaltonen, Kyrö
040 538 3003

Satu Kuukka, Ummeljoki 
040 549 3453

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

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

Gharafa Elb 
Minna Karjaluoto, Hietamäki
040 778 4049

Marika Lamminen, Turku
045 111 5408

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al-Yasamin 

Tiina Torkko, Hämeenkyrö
galenon@hotmail.com

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

Kasvattajajäsenet | Breeders 2018

Onko tiedoissasi 
päivitettävää tai  
puuttuvatko tietosi?  
Lähetä päivitettävät tietosi 
sähköpostitse osoitteeseen
salukilehti@gmail.com.



KEVÄTKOKOUS LA 30.3.2019

VUODEN 2018 KIERTOPALKITUT

Salukikerhon kevätkokous järjestetään 
Tuomarinkartanolla la 30.3.2019 klo 13. 
Kutsu löytyy sivulta 9. Tervetuloa mukaan 
kokoukseen ja kerhon toimintaan!

Saluki-lehdessä 1/2019 julkaistaan perinteiseen 
tapaan kuvitettu lista kiertopalkintovoittajista. 
Lähetä 1.3.2019 mennessä kuva kiertopalkitusta 
salukistasi osoitteeseen salukilehti@gmail.com.

SALUKI 1/2019 
Onko sinulla uusi valio tai jokin mielenkiintoinen 
juttu tai juttuidea, jota haluaisit tarjota 
lehteen? Myös kuvituskuvat ovat tervetulleita. 
Materiaalit vuoden ensimmäiseen numeroon 
on toimitettava 1.3.2019 mennessä.
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