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TaRjOaMmE rAa’aN, kOtImAiSeN vAiHtOeHdOn lEmMiKiNoMiStAjIlLe, jOtKa tOdElLa 
vÄlItTäVäT kOiRiEn jA kIsSoJeN lAjItYyPiLlIsEsTä rAvItSeMuKsEsTa.
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Sisältö

K U VAT:
Kansi: Gharafa Elb Azmina Lavinia,  Kuva: Tiia Pesonen 
s. 5: Non Serviam Drakaina Karkharodon. 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

Seuraavan lehden 

deadline 1.7.2019
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TOIMITUS & ILMOITUKSET

HALLITUS 

Puheenjohtaja

Marja Blomqvist, Espoo 
puheenjohtaja@saluki.fi 

Varapuheenjohtaja

Teija Laukka, Kärjenniemi 

Jäsenet 
Pirjo Avomäki
Tuula Eloranta 
Harri Niemi
Mari Riitinki 
Tuija Tuominen

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 

Heidi Lappalainen, Anna Mäki,
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.

Taitto 
Osuuskunta Revontulikuu

Painos

400 kpl

Paino

M&P 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

OSOIT TEENMUUTOKSET 
JA JÄSENY YSASIAT

Jäsensihteeri

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



Saluki 3

Joululehden kirjoituksessani kerroin, että 
syyskokouksessa olimme päässeet palkitse-
maan ison joukon maailmalla menestynei-
tä salukeja. Myös tämä vuosi näyttää alka-
neen todella hienosti. Yhdysvalloissa mai-
neikkaan Westminsterin näyttelyn rotun-
sa paras oli suomalaiskasvatti Aziz Reat-
ha Allihan, joka on menestynyt poikkeuk-
sellisen hienosti näyttelyissä jo ennen tä-
tä. Suomaiskasvatit eivät ole menestyneet 
Ameeriikan mailla vain näyttelyissä, sillä 
Non Serviam Fugo Lepores RFR on voit-
tanut open field coursingissa koko Grand 
Coursen (kauden päätöksen kaikkien ro-
tujen välillä). Nämä molemmat ovat vie-
lä alle kaksivuotiaita ja jäämmekin odotta-
maan, mitä muuta ne ehtivätkään saavut-
taa. Lisäksi viimeisin tieto kertoo, että suo-
malaisomisteinen El-Ubaid’s Sincerity Isis 
oli rotunsa paras saluki kuuluisassa Cruft-
sissa. Onnittelut kaikille asianosaisille.

Tämä vuosi on kierähtänyt käyntiin vauh-
dilla myös täällä kotimaassa. Kerhon pää-
tapahtuma, erikoisnäyttelyviikonloppu, 
pidetään tänä vuonna viikkoa normaalia 
myöhemmin tutussa Tuomarinkartanon 
vinttikoirakeskuksessa. Toivottavasti mah-
dollisimman moni salukisti saapuu tuona 
viikonloppuna osallistumaan omien koi-
riensa kanssa näyttelyyn tai ainakin naut-
timaan tapahtumasta. Oma erikoisnäytte-
lymme on paras paikka nähdä iso joukko 
rotumme edustajia ja päästä vaihtamaan 
kuulumisia vanhojen tuttujen kanssa ja ta-
vata uusia harrastajia.

Viime vuonna hallitus toi esille tekijäpulaa. 
Kerhon toimintaan on löytynyt uusia teki-
jöitä, mikä on valtavan hieno asia. Tehtävää 
on paljon ja kaikille halukkaille löytyy var-
masti töitä. Yksi hyvä tilaisuus päästä mu-
kaan toimintaan on esimerkiksi heinäkuus-
sa Mäntsälässä järjestettävä pentunäyttely, 
joka on tärkeä varainhankintatapahtuma 
kerhollemme. Sen lisäksi pentunäyttelyt 
ovat perinteisesti olleet tapahtumia, jotka 
ovat tuoneet kerhon jäseniä tekemään yh-
dessä työtä kerhomme eteen. Yhdessä teke-
misen ilo on antoisa tunne ja näkyy myös 

ulospäin. Itselleni on ainakin jäänyt mie-
leen, miten yksi edellisen pentunäyttelyn 
tuomareista tuli illalla kiittämään näyttely-
toimikuntaa ja totesi, miten Salukikerhon 
pentunäyttelyihin on aina ilo tulla töihin. 
Tämän ilon toivoisin jatkuvan.

Olemme hallituksessa miettineet, miten 
kerhoa ja kerhon toimintaa voisi tuoda en-
tistä paremmin esille jäsenistölle. Kerhon 
virallisella Facebook-sivulla ”Suomen Salu-
kikerho ry” tiedotetaan ajankohtaisista tee-
moista ja asioista. Kannattaa käydä tykkää-
mässä kerhon sivusta, jotta saa tuoreim-
man tiedon uutisvirtaansa. Sivulla kannat-
taa myös valita kohdasta ”Seurataan” koh-
dat ”ilmoitukset käytössä” ja ”katso en-
sin (uutisissasi)”. Facebook-sivujen lisäksi 
myös kerhon kotisivuilla (www.saluki.fi) 
on paljon uudistuksia, joten sielläkin kan-
nattaa vierailla säännöllisesti. Kerhon hal-
litus on alkanut muun muassa laatia ly-
hennelmiä hallituksen kokousten tärkeim-
mistä päätöksistä ja aiheista, joista olemme 
keskustelleet. Kannattaa käydä lukemassa 
näitä lyhennelmiä, jotta pysyy paremmin 
kartalla, mitä kerhossa tapahtuu.

Edellisessä kirjoituksessani kerroin, miten 
syyskokouksessa oli keskusteltu siitä, miten 
kasvattajat saataisiin tarkemmin noudatta-
maan kerhon jalostussuosituksia ja miten 
virallisten sydänultrien määrää saataisiin 
kasvatettua. Virallisten sydänultrien hin-
nat ovat nousseet melkoisesti viime vuosi-
na ja samalla kerhon maksamaa tukea sy-
dänultrille on jouduttu taloussyistä karsi-
maan. Hallituksessa päätimme pyytää tar-
jouksia virallisilta sydänultraeläinlääkäreil-
tä eri puolelta Suomea salukien joukkotar-
kastuksista. Odottelemme vielä tarjouksia, 
mutta toivottavasti jo kevään aikana sai-
simme järjestettyä joukkoultrauksen tai jo-
pa pari. Jos joku jäsenistämme tuntee mie-
lenkiintoa joukkoultrauksien järjestämi-
sestä kotiseudullaan, otamme mielelläm-
me apuvoimia vastaan. Minulle saa mielel-
lään ilmiantaa itsensä.
Edellisessä kirjoituksessani haastoin suo-
malaiset salukistit päivittämään koiriensa 
tietoja kansainväliseen tietokantaan osoit-
teessa saluki.breedarchive.com. Toivon, et-
tä entistä useampi salukiharrastaja on löy-
tänyt tuon tietokannan. Vapaaehtoisin voi-
min ylläpidettävä tietokanta, jonka tieto-
ja päivittävät yksityiset henkilöt, mahdol-
listaa valitettavasti myös virheellisen tie-
don lisäämisen. Viime vuoden lopulla sel-
visi, että jokin taho on lisäillyt tietokantaan 
paljon suomalaisia salukeja koskevia tieto-
ja. Osa tiedoista on ollut julkista, Kennel-
liiton jalostustietokannasta löytyvää, mut-
ta kuulemani mukaan myös muualta löyty-
mätöntä tietoa on koirien omistajien ja/tai 
kasvattajien tietämättä menty lisäämään. 
Toivoisin siksikin, että jokainen meistä tar-
kastaisi ainakin omien koiriensa tiedot. Jos 
siellä on lisättävää/korjattavaa, muutokset 
voi tehdä joko itse tai olla esimerkiksi mi-
nuun yhteydessä.

Ihanaa kevään ja kesän odotusta kaikille! 
Toivottavasti näemme kesän tapahtumissa!

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

Mukavaa alkanutta harrastusvuotta!

Wallaby’s Bahija Dakarai 2 vkoa.



Julkaistavista terveystutkimuksista on toimitettava SSaK:n jalostustoimikunnalle kopio. 
Koiranetistä löytyvistä virallisista tutkimuksista riittää ilmoitus.

Kasvattajan tulee ilmoittaa tiedot täydellisinä (sukutaulu, tittelit yms.).  
Kotisivujen päivittäjien velvollisuus ei ole etsiä/lisäillä puuttuvaa tietoa.  

Tiedot julkaistaan niin kuin kasvattaja on ne ilmoittanut.

Pentueen vanhemmat linkitetään Koiranettiin ja terveystulokset  
tarpeen mukaan niitä vastaaviin tietolähteisiin

A J A N KO H TA I S TA

PENTUVÄLITYS
SUUNNITTEILLA

Löytyikö se oikea? Kannattaisiko kertoa 
muillekin? Yhdistelmäsi voi kiinnostaa 
mahdollisia pennun etsijöitä jo nyt.

”Suunnitteilla” -sivulle voidaan ilmoittaa yhdistelmiä 
(sekä narttu että uros pitää olla tiedossa), jotka 
ovat suunnitelmissa vuoden sisällä.

Suunnitelman yhteydessä voidaan mainita voimassa 
olevat terveystulokset, mutta ei oteta kantaa siihen, 
täyttääkö yhdistelmä tässä vaiheessa jalostussuosituksia.

4 Saluki

SUOSITUKSET PÄHKINÄNKUORESSA:

IKÄ: vanhemmat vähintään 36 kk
JÄLKELÄISMÄÄRÄ: uroksella maksimissaan 
5 % sukupolven aikana syntyneistä pennuista, 
nartulla enintään kolme pentuetta
SUKUSIITOSPROSENTTI: alle 6.25 %
SYDÄNTUTKIMUKSET: virallinen ultraäänitutkimus 
(tulos A kaikissa osioissa)  
sis. lepo-EKG, joka voimassa vuoden kerrallaan
SILMÄTUTKIMUKSET: virallinen 
silmätutkimuslausunto (ei vakavia perinnöllisiä 
sairauksia), joka voimassa kaksi vuotta kerrallaan 
yli 4-vuotiailla koirilla, nuoremmilla vuoden

https://www.saluki.fi/kasvatus/jalostussuositukset/

ASTUTUKSET

Astutuksen tai mahdollisen siemennyksen 
tapahduttua voi yhdistelmän ilmoittaa tänne.

Kasvattaja antaa julkaistavaksi tiedon, 
onko kyseessä keinohedelmöityksestä tai 
kaksoisastutuksesta syntyvä pentue.

Nyt esiin tulee myös maininta siitä, täyttyvätkö 
jalostussuositukset ja jos eivät, niin miltä osin.

SYNTYNEET

Pentueen synnyttyä voi ilmoittaa mm. 
sukupuolijakauman ja värit.

Pentue pysyy listalla automaattisesti 3 kk pentueen 
syntymän jälkeen, jonka jälkeen kasvattaja voi pyytää 
ajoissa yhden kuukauden lisäaikaa kerrallaan, pentueen 6 
kk ikään asti. Kun kasvattaja pyytää lisäaikaa, hänen tulee 
ilmoittaa, mitä hänellä on vielä myytävänä. Jos kasvattaja 
ei ilmoita ajoissa lisäajasta ja tiedot on ehditty poistaa 
kotisivuilta, niitä ei tarvitse enää palauttaa takaisin.

KOTIA ETSII

Jos kasvattaja haluaa, 6 kk vanhan pennun voi 
siirtää ”Saluki etsii kotia”-otsakkeen alle. Sivu 
on myös aikuisia kodinvaihtajia varten.

Päivityspyynnöt: jalostustoimikunta@saluki.fi
Pentuvälityksessä julkaistaan Suomen 
Salukikerhon jäsenten ilmoituksia

... ja miten sitä
käytetään



Saluki 5

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

Olemme pohtineet miten hyvä olisi, jos 
saisi dokumentoitua ja yleiseen tietoisuu-
teen myös niitä rodun edustajia, jotka ei-
vät syystä tai toisesta osallistu harras-
tustoimintaan. Tähän tarkoitukseen on 
suunnitteilla järjestää salukien kuvausta-
pahtumia – yksi tai useampi. Tavoite on 
kerätä Suomessa asuvista salukeista kat-
tava kuvapankki. Erityisesti panostamme 
kuvaamaan kotikoirana olevia salukeja, 
joiden kuvia ei löydy Valiokirjoista. 
Salukikuvauksissa halutaan ottaa kuvia, 
joissa kaikki kuvattavat tulevat selkeästi 
ja samalla tavalla esille. Kuvapankki toi-
vottavasti tuo päivänvaloon myös ns. perä-
kammarin poikia (ja tyttöjä). Rodun jalos-
tuspohjan leventämisen kannalta olisi hy-
vä, jos jalostusvalintoja tehtäessä muistet-
taisiin huomioida myös ne yksilöt, joita ei 
näyttelyissä jatkuvasti näe.

Käyttäessäsi salukia sydänultraustutki-
muksessa, tarkastathan, että lausun-
toon tulee merkittyä myös lepo-EKG. 
Joissakin roduissa tätä ei säännöllises-
ti tutkita, joten on riskinä, että se unoh-
tuu myös salukin kohdalta. Salukille le-
po-EKG:n tutkiminen on oleellista, nuor-
ten salukien äkkikuolemien syynä voi olla 
juuri rytmihäiriöt, jotka eivät näyt pelkäs-
sä ultratutkimuksessa.

Sekä hallitus että jalostustoimikunta teke-
vät parhaillaan töitä järjestääkseen sydä-
nultrauksen joukkotilaisuuksia, joissa oli-
si normaalia hintatasoa edullisempi hinta. 
Toiveissa olisi saada tutkimustilaisuudet 
järjestettyä sekä Helsinkiin että Tampe-
reelle. Samaan yhteyteen järjestetään edul-
linen virallinen silmätutkimustilaisuus.

Sekä kuvaustapahtumista että joukkotar-
kastuksista ilmoitetaan tarkemmin Salu-
kikerhon omilla kotisivuilla 
www.saluki.fi, kun tapahtumien yksityis-
kohdat varmistuvat.

Salukiväki on ilahduttavan reipasta tut-
kituttamaan koiriaan, mikä antaa meille 
arvokasta informaatiota rodun terveysti-
lanteesta. Esimerkiksi vuonna 2012 syn-
tyneistä salukeista jo 30 % on tutkittu sil-
mien osalta. Kahdesta vanhemmasta vuo-
sikerrasta on tutkittu 26 % ja 37 %.
Jatkuvasti joitakin yksilöitä käy myös luus-
tokuvauksissa. Virallisena sydänultrauksia 
on tehty vuodesta 2015 lähtien. Näitä tut-

kimuksia on vuonna 2012 rekisteröidyis-
tä salukeista tehty jo 24 %:lle ja vuonna 
2011 rekisteröidyistä salukeista on kirjoi-
tushetkeen mennessä käynyt 22 % vähin-
tään kerran virallisessa sydänultrauksessa. 
Vuotta vanhemmasta sukupolvesta 16 % 
on käytetty virallisesti sydänultrauksessa.

Jalostustoimikunta on viimeistelemäs-
sä salukien jalostuksen tavoiteohjelman 
(JTO) päivityksiä. Tämä on pitänyt sisäl-
lään mm. uuden tarkastelujakson tietojen 
kokoamista taulukoihin.

Jalostustoimikunta kannustaa salukien 
luonteen tutkintaan ja kartoitukseen. Täl-
lä hetkellä Salukikerholla ei ole resursse-
ja järjestää käyttäytymisen jalostustarkas-
tuksia, vaikka käyttäytymisen ihannepro-
fiili on jo laadittu rodulle. Toimikunta on 
todennut, että SmartDOG Oy:n tarjoa-
milla kognitiivisten ominaisuuksien tes-
tauksilla saadaan myös riittävän hyvin sel-
vitettyä salukien luonnetta. Kokonaisval-
taiseen koiran persoonallisuuden arvioin-
tiin on kehitetty pieni persoonallisuusar-
vio. Tähän testiin Salukikerho on saanut 
Smartdog Oy:ltä tarjouksen salukien ryh-
mätestauksista koskien vähintään viiden 
salukin ryhmiä Hyvinkäällä viikonlop-
puisin, arki-iltoinakin onnistuu 2–3 salu-
kin testaus. (Muualla päin Suomea yritys 
järjestää myös testauksia, mutta tarjous ei 
koske niitä.)

TERVEISIÄ AGRIA KOIRAEXPO 
2019:STA!

Onko sinulla erityinen koira? 

Tietysti on! Mutta kuinka erityinen ja 
millä tavalla erityinen? Saat vastauksia ja 
pohdittavaa, kun käytät muutaman mi-
nuutin vastataksesi koirien käyttäytymis-
kyselyyn. Autat samalla suomalaista 
huippututkijaryhmää tekemään maail-
manlaajuisesti ainutlaatuista tutkimusta, 
joka edistää sekä koirien että ihmisten ter-
veyttä ja hyvinvointia.

Käyttäytymiskyselyssä on kahdeksan osio-
ta. Pääset arvioimaan koirasi aktiivisuutta 
ja impulsiivisuutta, ääniarkuutta, eroah-
distusta, stereotyyppistä käyttäytymistä, 
aggressiivisuutta, arkuutta, alusta-arkuut-
ta ja persoonallisuuspiirteitä. Täytettyä-
si kyselyn saat heti analyysin koirasi käyt-
täytymisestä. Näet myös, miten lemmik-
kisi eroaa muista saman rotuisista koirista.

Aikaa vastaamiseen kuluu noin 10−20 mi-
nuuttia − jos vastaat kaikkiin osioihin.

Kysely on tarkoitettu kaiken rotuisille koi-
rille. Koira voi olla myös luonteeltaan mil-
lainen vain ja sillä voi olla käytösongelmia 
tai se voi olla täysin ongelmaton.

Lisäämällä lemmikkisi tiedot netissä Pet-
sofin palveluun (www.petsofi.fi) voit ostaa 
online-käynnin eläinlääkäriltäsi, pääset 
tarkastelemaan oman eläimesi tutkimus- 
ja terveystietoja sekä osallistumaan erilai-
siin eläimesi hyvinvoinnin parantamiseen 
liittyviin tutkimuksiin. Palveluun liitty-
minen on ilmaista!

Kevät keikkuen tulevi ja päivät pitenevät vauhdilla, 
nyt voi taas aktivoitua useammalla harrastuksen saralla.

Tavoite on kerätä 
Suomessa asuvista 
salukeista kattava 

kuvapankki. Erityisesti 
panostamme 
kuvaamaan 

kotikoirana olevia 
salukeja, joiden 
kuvia ei löydy 
Valiokirjoista. 



S A L U K I K U M M I T O I M I N TA A 

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 
 

Tuija Tuominen 
044 3392518  
tuijam.tuominen@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

SALUKIKUMMIT

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

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.

6 Saluki



Salukiharrastuksessa parasta on ol-
lut rotuun syventymisen lisäksi samoista 
asioista kiinnostuneisiin ihmisiin tutus-
tuminen niin Suomessa kuin ulkomailla. 
Ensimmäisen salukini sain syksyllä 2007 
ja Salukikerhon toiminnassa olen puuhail-
lut mukana vuodesta 2013 lähinnä lehti-
toimikunnassa, maastokisa-apulaisena ja 
kerhon hallituksessa. 

Tuija Tuominen

Salukimaailmassa mielenkiintoisinta 
on ollut syventyä karskiin käyttönäkökul-
maan. Kaikkien neljän salukini suvuista 
löytyy vanhempia, isovanhempia ja/tai lä-
hisukulaisia, jotka ovat toimineet metsäs-
tyskoirina Kurdistanissa, Lähi-idän mais-
sa tai Kalifornian aavikoilla. Tällä saluki-
linjalla ajattelin jatkaa.

Salukikummina olen järjestänyt kaksi 
Salukien uimaseuran tapaamista Hollolas-
sa, jossa on käynyt yli tusinan verran salu-
keja ja salukimielisiä totuttelemassa ve-
teen. Kesän tullen samoilla leveysasteilla 
on myös kilometreittäin leveitä ja helppo-
kulkuisia lenkkiteitä, joille voisimme läh-
teä kesäkävelyille ja pysähtyä nuotiopai-
kalla. Vedä hihasta tai lähetä viesti ja läh-
de mukaan.

U U S I  S A L U K I K U M M I  E S I T TÄY T Y Y
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Salukimaailmassa 
mielenkiintoisinta on 
ollut syventyä karskiin 
käyttönäkökulmaan.
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VUODESTA 2019 ALKAEN SALUKIKERHO 
PALKITSEE VUODEN JUOKSIJAN!

Vuoden juoksija -palkinto jaetaan salukille, joka on menestynyt parhaiten 
maasto- ja ratakokeissa. Pistelaskennassa käytetään vuoden maasto- ja 

ratajuoksijatilastojen paremmuusjärjestystä.

Molempien tilastojen 15:lle ensimmäiselle koiralle annetaan pisteitä seuraavasti:
1. 15 pistettä, 2. 14 pistettä, 3. 13 pistettä jne.

Koirien pisteet lasketaan yhteen ja eniten yhteispisteitä saanut on 
vuoden juoksija.

Jos kaksi koiraa saa saman pistemäärän, tulee voittajaksi se, joka on saanut tämän 
pistemäärän vähemmillä kilpailuilla. Jos tilanne on edelleen tasan, tulee voittajaksi se, 

jolla on enemmän finaalisijoituksia. Jos pisteet ovat edelleen tasan, tulee voittajaksi se, jolla 
on eniten ykkössijoja, sitten kakkossijoja, kolmossijoja jne. Jos tilanne on edelleen 

tasan, tulee voittajaksi se, jolla on parempi sijoitus SM-kilpailussa.

SUOMEN SALUKIKERHO RY:N  
KAUNIS JUOKSIJA 2019 

Salukikerhon hallitus päätti viime syksynä, että vuodesta 2019 

alkaen Salukikerhon Kaunis juoksija -kunniakirjan saa sellainen saluki, 

joka on saanut Salukikerhon erikoisnäyttelystä ERI:n tai Saluki Show’sta KP:n JA ylittänyt SERTK-
rajan Salukikerhon maastomestaruuksissa 

tai juossut KV-ajan Salukikerhon ratamestaruuksissa.

Muistakaa siis osallistua kerhon tapahtumiin!
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SALUKIKERHON PENTUNÄYTTELY 2019
EPÄVIRALLINEN PENTUNÄYTTELY KAIKILLE RODUILLE

Aika: Lauantai 13.7.2019, klo 8.00–16.00
Paikka: Keskusurheilupuisto, Urheilutie, 04600 Mäntsälä

LUOKAT: 
urokset: 5–alle 7 kk, 7–alle 9 kk 
nartut: 5–alle 7 kk, 7–alle 9 kk 

Kasvattajaryhmä: 
 

* Neljä saman kasvattajan kasvattamaa tai FCI:n vahvistamalle kennelnimelle 
rekisteröityä saman rotuista pentua, jotka saavat olla samasta pentueesta.

Saluki 9

ILMOITTAUTUMISMAKSU:  
31.5.2019 asti: 25 €   
1.–14.6.2019: 30 €  

Junior Handler: 10 € 
Parikilpailu: 10 € 

Lapsi ja koira -kilpailu: 5 €

TUOMARIT: 
FCI 1: Harto Stockmari 
FCI 2: Marianne Holm  
FCI 3: Vesa Lehtonen 
FCI 4: Vesa Lehtonen 
FCI 5: Jarmo Vuorinen 
FCI 6: Marianne Holm 
FCI 7: Harto Stockmari  
FCI 8: Marja Kosonen  
FCI 9: Marja Kosonen 

FCI 10: Jarmo Vuorinen  
Junior Handler: Vesa Lehtonen  

Paras pari: Jarmo Vuorinen 
Paras kasvattajaluokka: Marianne 

Holm 
Lapsi & koira: Marja Kosonen  

Best in Show: Harto Stockmari

Tapahtuman 
pääsponsorina Mush



Pennut ja vasta-alkajat- päivän 
tärkeimpiä anteja ovat:

- Koirien vieheenajoinnostuksen 
herättäminen ja vahvistaminen.

- Koppikauhun hälventäminen.
- Koirien omistajien opastaminen  

toimimaan oikein koiriensa kanssa, 
kun he 

  innostavat niitä leikkiin käyt-
tökokeessa maastossa ja/tai radalla.

- Nuorten koirien ja pentujen to-
tuttaminen muihin koiriin. Myös 
toimeen tuleminen ihmisten ja koi-
rien ruuhkassa on hyvä oppia.

Muistutan siitä, että koirat ovat 
hyvin vahvasti tapaeläimiä. Tuosta 
ominaisuudesta johtuen uusi koke-
mus on vähintäänkin arveluttava ja 
pahimmillaan pelottava. Jo koettu 
sählinki ei sitten enää olekaan niin 
ihmeellistä tai pelottavaa. Kehotan: 
tuottakaa ipanoillenne mahdolli-
simman kaikenlaisia kokemuksia 
turvallisissa oloissa. Silloin ei tar-
vitse pelätä juuri mitään. Koira saa 
itseluottamusta ja niinpä se voi kes-
kittyä vieheenajoon ja kehonsa hy-
vään hallintaan. Tunnetusti salu-
ki laukatessaan asettaa tassun maa-
han 12–16 kertaa sekunnissa. Pys-
tyäkseen tällaiseen suoritukseen sil-
lä pitää olla äärimmäisen nopeat re-
fleksit. Aivotutkimuksissa on todet-
tu, että nuorena aivojen tehokkuu-
den ja refleksinopeuden paranemi-
nen on riippuvainen varhaisiän har-
joitteista. Tämä on moneen kertaan 
todettu huippu-urheilijoilla, muusi-
koilla ja E-pelaajilla.

Arvelen, että kerhomme jäsenil-
le saluki on rakas seurakoira, jon-
ka kanssa voi harrastaa monipuoli-
sesti. Se tanssii ilmavasti näyttely-
kehässä, se juoksee lujaa radalla ja 

panee parastaan maastossa. Että se 
noin voisi tehdä, sitä pitää harjoit-
taa ja opettaa. Näihin toimiin pen-
tujen ja vasta-alkajien juoksupäivil-
lä opastetaan.

Monikymmenvuotisen kirjavan 
kokemuksen perusteella tiedämme, 
että tiedämme koirien opetuksesta 
paljon.

La 7.9. klo 12.00  
Salukikerhon epäviralliset 
maastomestaruuskilpailut 

sekä maasto- ja ratajuoksuhar-
joitukset niin nuorille kuin koke-
neillekin koirille.

Ensin maastokilpailusta. Ne 
juostaan kolmessa luokassa. Pen-
nut ja alaikäiset ensin, sitten kil-
pailuikäiset ja viimeiseksi yli-ikäi-
set veteraanit. Pennut ja vanhat 
juoksevat lyhyemmän radan kuin 
kilpailuikäiset.

Kaikissa sarjoissa kilpailut-
taja saa valita koiransa parin tai 
juoksuttaa soolona. Myös juosta-
vaa matkaa voi lyhentää toiveiden 
mukaan, koska matkanvarrelle uu-
puminen voitaneen näin välttää. Il-
moittautua voi joko etukäteen mikä 
on toivottavaa, tai kisan aikana jäl-
ki-ilmoittautumisena. Katso näistä 
tarkemmin kilpailukutsusta.

Maastokisan rinnalla myös ra-
dalla ja sen keskikentällä tapah-
tuu. Siellä käydään vieheenajon ala-
koulua, harjoitellaan kopitusta ja 
toivottavasti juostaan myös ns. jär-
jestettyjä lähtöjä. Yli-ikäisille vede-
tään ”muisteluvetoja”, harjoitetaan 
napanuoran venytystä, vahvistetaan 
viehevarmuutta ja vedellään suo-
ranpätkiä. Lisäksi kertoillaan salu-
kisattumuksista ja koirat tarkastele-
vat toistensa peräpasseja.

Tervetuloa kaikki antamaan 
salukeille ikimuistoisia koke-
muksia. Toivon, että saamme teh-
dä tämän hyvän sään aikana. Jos 
kuitenkin sade sattuu, niin sii-
tä selvitään sadevarustein, hyvällä 
huumorilla ja iloisella mielellä. Va-
loisaa kevättä ja kesää sekä hyviä 
hetkiä salukienne seurassa  
toivoo Antero Niemelä.  

PS. Minulle on vuosien varrella 
kertynyt aika lailla ns. hiljaista tie-
toa siitä kuinka saluki saadaan toi-
mimaan halutulla tavalla. Toivoi-
sin voivani siirtää sitä mahdolli-
simman paljon uusille ikäpolville. 
Näin ”pyörän uudelleen keksimi-
nen” voisi jäädä vähemmälle. Mi-
käli olet kiinnostunut, niin ota yh-
teyttä osoitteeseen

hantero.niemela@gmail.com 
 

SALUKIEN JUOKSUPÄIVÄT LA 29.6. 

Lauantaina  29.6. klo 12.00-16.00  järjestetään Hyvinkään vinttikoiraradalla harrastus-
päivä pennuille ja vasta-alkajille. Mukaan voi saapua myös kesken päivän. 

Tämän kerho tarjoaa jäsenilleen ilmaiseksi.

10 Saluki
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Salukikerhon maastokokeen yhteydessä on 
mukana myös epäviralliset luokat (vain salu-
keille). 
 
Luokka 1: pennut alle 18 kk, juoksevat kisara-
taa lyhyemmän matkan 
 
Luokka 2: kilpailuikäiset koirat, juoksevat täy-
den kisaradan. Luokkaan saavat osallistua 
myös ne koirat, joilla on voimassaoleva kilpai-
lukirja, mutta jotka eivät halua osallistua viralli-
seen kokeeseen. 
 
Luokka 3: veteraani-ikäiset koirat, joilla ei ole 
enää oikeutta juosta virallisissa kokeissa, juok-
sevat kisarataa lyhyemmän matkan. 
 
Luokissa 1-3 juoksuparin saa valita, voit ilmoit-
taa koirasi pariarvontaan tai koirat saavat juos-
ta yksin. Epävirallisissa luokissa koirat saa-
vat käyttää kuristamatonta kaulapantaa. Parin 
kanssa juoksevilla koirilla tulee olla koesään-
töjen mukainen kuonokoppa ja kisamantteli. 
Kaikista luokista saa kirjalliset arvostelulomak-
keet. 
 
 
 
 

EPÄVIRALLISET SPECIAL-LUOKAT 
 

 
Ilmoittautuminen: 20.6.-24.8.2019  
lomakkeella osoitteessa www.saluki.fi 
tai puhelimitse iltaisin 040-73 48 248 

 
Osallistumismaksu:  
Ennakkoilmoittautuessa 20.6.-24.8.2019 
12 €/SSaK:n jäsenet, 2. ja 3. (jne) saman 
omistajan koira 10 € / kpl. 
15 €/ei-jäsenet (ei alennusta saman omistajan 
koirille)  
maksettava tilille FI41 4600 0010 8792 
09 ennen ilmoittautumista, viimeistään siis 
24.8.2019. 
Käytä maksaessasi viitenumeroa 62624. 
 
Ennakkoilmoittautuneille julkaistaan jokai-
sesta luokasta arvioitu aloitusaika noin viikkoa 
ennen tapahtumaa.  
 
Jälki-ilmoittautuminen mahdollista paikan-
päällä. Nämä koirat juoksevat kaikkien ennak-
koilmoittautuneiden jälkeen.  
Osallistumismaksu: 
14 € / SSaK:n jäsenet 
17 € / ei-jäsenet

A J A N KO H TA I S TA
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Vuoden Saluki
S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 8

1. AZIZ PALMIRA 192 p. ROP

2. AZIZ KARIM 165 p. VSP

3. Shamali Koublah Al Rih Bint Ismah 149 p.

4. Aziz Rakham 128 p.

5. Elamir Classic Souvenir 126 p.

6. Aziz Qismah 124 p.

7. Sincerity Kalimantan Adair 94 p.

8. Aziz Pacifico 84 p.

9. Aziz Qasabe 83 p.

10. Tazillah Yaffa 82 p.

11. Sunfire Harigat 79 p.

12. Soheil Nour Chakhsnusha 75 p.

13. Mu’azzaz Al Ahab 71 p.

14. Soheil Nour Caspian Al Bhazim 66 p.

15. Rudan Nediva 64 p.

16. Non Serviam Drakaina Karkharodon 62 p.

17. Aziz Rustai 62 p.

18. Al Zubeyda Laila Aïcha 61 p.

19. Bel Etual Lafayette 57 p.

20. Aziz Haifa 56 p.

21. El-Ubaid’s Sincerity Isis 56 p.

22. Amiyat Esfandia 53 p.

23. El Hamrah Ghainah 52 p.

24. Sincerity Kalimantan Aya 51 p.

25. Rudan Redwan 51 p.

26. Dioskury Laralani of Ghazal Alfarana 50 p.

27. Aziz Rayna 45 p.

28. Khaireddin Wazir 45 p.

29. Aziz Jalila 44 p.

30. Qeymati Surati Har Kala Rachi 44 p.

AZIZ PALMIRA - Vuoden Saluki ROP, Top Saluki ROP AZIZ KARIM - Vuoden Saluki VSP
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S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 8

1. AZIZ QISMAH 56 p.ROP

2. SINCERITY KALIMANTAN 

ADAIR

54 p.VSP

3. Aziz Palmira 52 p.

4. Aziz Qasabe 41 p.

5. Aziz Karim 40 p.

6. Aziz Rakham 36 p.

7. Soheil Nour Caspian Al Bhazim 30 p.

8. Sunfire Harigat 29 p.

9. Amiyat Esfandia 28 p.

10. Bel Etual Lafayette 28 p.

1. AZIZ PALMIRA 318 p. ROP

2. AZIZ QISMAH 116 p. VSP

3. Sincerity Kalimantan Adair 76 p.

4. Bel Etual Lafayette 70 p.

5. Aziz Qasabe 66 p.

6. Aziz Jalila 48 p.

7. Elamir Classic Souvenir 41 p.

8. Aziz Rakham 40 p.

9. Soheil Nour Caspian Al Bhazim 38 p.

10. Aziz Qiana 26 p.

R HR H O N E K I N N O T  2 0

Vuoden voitokkain

Top Saluki

AZIZ QISMAH 
Vuoden Voitokkain, TOP Saluki VSP

SINCERITY KALIMANTAN ADAIR- 
Vuoden Voitokkain VSP
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S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 8

1. SHAMALI KOUBLAH AL RIH BINT 

ISMAH

149 p.ROP

2. AZIZ RAKHAM 128 p.VSP

3. Sincerity Kalimantan Adair 94 p.

4. Tazillah Yaffa 82 p.

5. Rudan Nediva 64 p.

Tazillah Darius 86 p.

7. Tazillah Latif Farrukh 72 p.

8. Soheil Nour Aimee 62 p.

9. Aziz Xanom 56 p.

10. Salgrey’s Alina 49 p..

I EEEE O PA

Vuoden Nuori

lllVuoden Jalostussaluki

6. Aziz Rustai 62 p.

7. Amiyat Esfandia 53 p.

8. Sincerity Kalimantan Aya 51 p.

9. Aziz Rayna 45 p.

10. Qeymati Surati Har Kala Rachi 44 p.

1. AZIZ JALILA 397 p.ROP

2. Aziz Didar 204 p..

3. QIRMIZI JERICHO 110 p. VSP

4. El Hamrah Chason-Shir 86 p.

Qirmizi Paganini 86 p.

SHAMALI KOUBLAH AL RIH BINT ISMAH - 
Vuoden Nuori

AZIZ RAKHAM 
Vuoden VSP Nuori

AZIZ JALILA 
Vuoden Jalostussaluki

QIRMIZI JERICHO 
Vuoden Jalostussaluki VSP

14 Saluki
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S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 8

6. Khaireddin 109 p.

7. Kirman 58 p.

8. Dix Dax 49 p.

9. Al Wathba 37 p.

10. Zarabis 34 p.

1. AZIZ HAIFA 124 p.ROP

2. MU’AZZAZ AL AHAB 123 p.VSP

3. Aziz Jalila 70 p.

4. El Hamrah Ghainah 68 p.

5. Rudan Redwan 67 p.

6. Dioskury Laralani of Ghazal 

Alfarana

66 p.

7. Khaireddin Wazir 58 p.

8. Amdjad Av Min Tera 56 p.

9. Aziz Filsufh 47 p.

10. Japejukan Niin Nätti Jotta 47 p.

Vuoden Kasvattaja

Vuoden 
Veteraani

1. AZIZ 609 p.

2. Soheil Nour 215 p.

3. Tazillah 170 p.

4. Rudan 130 p.

5. El Hamrah 129 p.

Kennel AZIZ - Vuoden Kasvattaja

MU’AZZAZ AL AHAB - Vuoden Veteraani VSP

AZIZ HAIFA - Vuoden Veteraani ROP
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S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 8

1. AZIZ PACIFICO 29 p.

2. Rudan Nediva 38 p.

3. El Hamrah Maher 43 p.

4. Soheil Nour Chaksnusha 44 p.

Non Serviam Drakaina 

Karkharodon

44 p.

6. Aziz Qaseem al Aramika 72 p.

7. Tazillah Amra Tahiya 73 p.

8. El Hamrah Kayesha 83 p.

9. Zarabis Rosalia 89 p.

10. Sunfire Idelle 93 p.

Jonin muistopalkinto

AZIZ PACIFICO - Jonin Muistopalkinto

16 Saluki
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S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 8

1. RUDAN NEDIVA 38 p.

Leevin Muistopalkinto

SvSR Kiertopalkinto 2018

1. NON SERVIAM DRAKAINA KARKHARODON 78 p.
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S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 8

1. Al-Yasamin Magnolia  - VUODEN MAASTOJUOKSIJA 81 p.

2. Zarabis Rezzan 80 p.

3. Zarabis Reyhan - VUODEN MAASTOJUOKSIJA VSP 77 p.

4. Jaisalmer Abayomi 75 p.

5. Tazillah Amr-Tahiya 74 p.

6. Al-Yasamin Mufasa 66 p.

7. Zarabis Quadre 56 p.

8. El Hamrah Majeeda 54 p.

9. El Hamrah Maher 53 p.

10. Zarabis Razaana 50 p.

11. Ziba - VUODEN MAASTOJUOKSIJAVETERAANI 49 p.

12. Jaisalmer Abhiruchi 49 p.

13. Al-Yasamin Malika - VUODEN 

MAASTOJUOKSIJATULOKAS ROP

46 p.

14. Zubayr Ajaz 46 p.

15. Zrabis Rosalia 46 p.

16. Tazillah Bahar Banu 45 p.

17. Aziz Qaseem al-Aramika - VUODEN 

MAASTOJUOKSIJATULOKAS VSP

44 p.

18. Zarabis Reema 43 p.

19. El Hamrah Nadiir 43 p.

20. Onajib Y-Shirvan 42 p.

21. Aziz Pacifico 39 p.

22. Salgrey’s Hayat 38 p.

23. Rudan Nediva 37 p.

24. Tazillah Azza Zahia 36 p.

25. Dashuri Te Hope 34 p.

26. Salgrey’s Alina 33 p.

27. Tazillah Adan Azhar 33 p.

28. Tazillah Afroza Lamia 32 p.

29. Golden Desert’s Barakah 32 p.

30. Aavatuulen Van Velvel 32 p.

35. Al Wathba Dilwar Faarih - VUODEN 

MAASTOJUOKSIJAVETERAANI VSP

Vuoden Maastojuoksija
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Vuoden Maastojuoksutulokas ROP



S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 8

AL YASAMIN MAGNOLIA 
Vuoden Maastojuoksija ROP

ZARABIS REYHAN 
Vuoden Maastojuoksija VSP

ZIBA - Vuoden Maastojuoksuveteraani AL WATHBA DILWAH FAARIH 
 - Vuoden Maastojuoksuveteraani VSP

AZIZ QASEEM AL ARAMIKA - 
Vuoden Maastojuoksutuloka VSP
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S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 8

1. Melik Boorchin Oghab Nox Infinita 

VUODEN RATAJUOKSIJA, VUODEN RATAJUOKSIJATULOKAS, 

VUODEN AKTIIVIJUOKSIJA

2. Dyynien Kesra Khason

3. Jaisalmer Abayomi

4. Nox Infinita Ardea Cinerea - VUODEN RATAJUOKSIJA VSP

5. El Hamrah Hakeem Bharatiya - VUODEN RATAJUOKSIJAVETERAANI

6. Zarabis Quadre

7. Yuzak Abtin

8. Taj Mahâl Jalakalila - VUODEN RATAJUOKSIJAVETERAANI VSP

9. Yuzak Azadbeh

10. El Hamrah Marmar

21. Dashuri Te Hope

22. El Hamrah Harini Bharatiya

23. Zubayr Aamah

24. Zubayr Ahmose 

25. Non Serviam Domina Animarum

26. Kurkiauran Hemaiseva Noita

27. Kurkiauran Huokaileva Velho

28. Non Serviam Drakaina Karkharodon

29. Nox Infinita Athene Noctua

30. Tazillah Fadia Farahnaz

31. Zarabis Razaana - VUODEN 

RATAJUOKSIJATULOKAS VSP

Vuoden Ratajuoksija

11. Nox Infinita Arenaria Interpres 

12. Yuzak Aurangzeb

13. Zarabis Reyhan

14. Yuzak Arya

15. El Hamrah Nadiir

16. Onajiib Y-Shirvan

17. El Hamrah Kayesha

18. Zarabis Rosalia

19. Ziba

20. Khronos Min Al Asife

20 Saluki
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MELIK BOORCHIN OGHAB 
NOX INFINITA 

Vuoden Ratajuoksija, Vuoden 
Ratajuoksijatulokas, Vuoden 

Aktiivijuoksija

NOX INFINITA ARDEA CINEREA 
Vuoden Ratajuoksija VSP

EL HAMRAH HAKEEM 
BHARATIYA 

Vuoden Ratajuoksijaveteraani

TAJ MAHÂL 
JALAKALILA  
Vuoden 
Ratajuoksijaveteraani 
VSP

ZARABIS 
RAZAANA

Vuoden 
Ratajuoksijatulokas 

VSP
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TUOMARINKARTANON 
VINTTIKOIRAKESKUS, HELSINKI 
Myös pennut  
(5–alle 7 kk ja 7–alle 9 kk) 
Järjestää Suomen Salukikerho ry 

TUOMARIT 
 
UROKSET:  
Jenny Macro 
kennel Nefisa, Englanti 
NARTUT:  
Juan Carlos Vasconsellos  
kennel Anjal Sahara, Paraguay 
 
Tuomarit ovat varalla toisilleen
Arvostelu kehissä alkaa klo 9.00 

LOPPUKILPAILUT 
BIS-pentu: Juan Carlos Vasconsellos 
BIS-veteraani: Jenny Macro 
BIS-käyttö: Juan Carlos Vasconsellos 
BIS-sileä: Jenny Macro 
BIS-kasvattaja: Jenny Macro 
BIS-jälkeläisluokka: Juan Carlos 
Vasconsellos 
BIS-liikkeet: Juan Carlos Vasconsellos  
BIS-pää: Jenny Macro
BEST IN SHOW – Juan 
Carlos Vasconsellos

S S A K : N  E R I KO I S N ÄY T T E LY  2 0 1 9

ILMOITTAUTUMINEN:  
19.4. / 17.5.2019 mennessä.
Showlinkin kautta ilmoittautuminen vain 
Salukikerhon jäsenille. 

Postitse: 
Pasi Soininen 
Nybackankuja 38 
04360 Tuusula 
tai sähköposti:  
pasisoininen@outlook.com

Ilmoittautuminen on tehtävä internetissä tai 
kirjallisesti, pelkkä näyttelymaksun suoritus ei 
ole ilmoittautuminen.
Kirjallisen ilmoittautumisen voi 
tehdä postitse. Liitä mukaan kopio 
maksukuitista sekä ilmoittautumislomake, 
jonka löydät Kennelliiton sivuilta. 
Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn, 
näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan Suomen 
Kennelliiton voimassa olevia näyttelysääntöjä ja 
niitä täydentäviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä.

22 Saluki

SSAK:N ERIKOISNÄYTTELY 15.6.2019



Saluki 23SaSSaSaSaSaSaSaaSaSSaSSaSSSSaSaluluuluuuululull kikkikikikikii 222222333333333

ILMOITTAUTUMISMAKSUT:
 
SSaK:n jäsenille: 
19.4.2019 mennessä  
Showlinkin kautta: 32 euroa 
saman omistajan toinen jne. koira 28 euroa 
pennut ja veteraanit 25 euroa 
yli 10-vuotiaat veteraaniluokkaan ilmoitetut koirat 
ilmaiseksi 

19.4.2019 mennessä postitse:  
37 euroa 
saman omistajan 2. jne koira 32 euroa,  
pennut ja veteraanit 28 euroa 
yli 10-vuotiaat veteraaniluokkaan ilmoitetut koirat 
ilmaiseksi 

17.5.2019 mennessä  
Showlinkin kautta: 37 euroa 
saman omistajan toinen jne. koira 33 euroa 
pennut ja veteraanit 30 euroa 
yli 10-vuotiaat veteraaniluokkaan ilmoitetut koirat 
ilmaiseksi 

17.5.2019 mennessä  
postitse: 41 euroa 
saman omistajan 2. jne koira 37 euroa,  
pennut ja veteraanit 34 euroa 
yli 10-vuotiaat veteraaniluokkaan 
ilmoitetut koirat ilmaiseksi

Ei-jäsenille  
(ilmoittautuminen vain postitse):   
19.4.2019 mennessä:  
40 euroa 
saman omistajan toinen jne. koira 37 euroa 
pennut ja veteraanit 34 euroa 
yli 10-vuotiaat veteraaniluokkaan ilmoitetut koirat 
ilmaiseksi 

17.5.2019 mennessä:  
46 euroa 
saman omistajan toinen jne. koira 42 euroa 
pennut ja veteraanit 39 euroa 
yli 10-vuotiaat veteraaniluokkaan 
ilmoitetut koirat ilmaiseksi

Ilmoittautumismaksu 
Suomen Salukikerho ry:n tilille: FI94 4600 
0010 8792 25 
Viite nro: 3832

S S A K : N  E R I KO I S N ÄY T T E LY  2 0 1 9
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TUOMARINKARTANON 

VINTTIKOIRAKESKUS, 

HELSINKI 

Epävirallinen näyttely salukeille

Myös pennut  

(5–alle 7 kk ja 7–alle 9 kk)

Järjestää Suomen Salukikerho Ry

TUOMARIT

UROKSET: 

Juan Carlos Vasconsellos
kennel Anjal Sahara, Paraguay
NARTUT: 

Jenny Macro
kennel Nefisa, Englanti
Tuomarit ovat varalla toisilleen.

Arvostelu kehissä alkaa klo 9.00

LOPPUKILPAILUT

BIS-pentu: Jenny Macro
BIS-veteraani: Juan Carlos Vasconsellos
BIS juniori: Jenny Macro
Parikilpailu: Jenny Macro
Pedigree-kilpailu: Jenny Macro
BIS sileäkarvainen: Juan Carlos 
Vasconsellos
BIS desert bred: Jenny Macro
BIS kasvattajaryhmä: Juan Carlos 
Vasconsellos
BIS kotikoira: Juan Carlos Vasconsellos
BIS particolour: Juan Carlos 
Vasconsellos
BIS jälkeläisryhmä: Jenny Macro
BIS nuori: Jenny Macro
BIS avoin: Juan Carlos Vasconsellos
BIS käyttö: Jenny Macro
BIS-valio: Juan Carlos Vasconsellos
BIS seniori: Juan Carlos Vasconsellos
BEST IN SHOW – Jenny Macro

LUOKAT

Pienten pentujen luokka (5–alle 7 kk)
Pentuluokka (7–alle 9 kk)
Junioriluokka (9–alle 15 kk)
Nuortenluokka (15–alle 24 kk)
Avoin luokka (yli 2-v., jotka eivät ole 
muotovalioita)
Käyttöluokka (yli 15 kk:n ikäiset 
koirat, joilla on hyväksytty tulos joko 
rata- tai maastojuoksukilpailuista)
Valioluokka (2 vuotta täyttäneet 
kansallisen muotovalionarvon 
saavuttaneet koirat)
Senioriluokka (7–10 v.)
Veteraaniluokka (yli 10 v.)

*Kotikoiraluokka: Tähän luokkaan 
saavat osallistua koirat, jotka eivät esim. 
purenta  tai kivesvian tai tapaturman 
aiheuttaman vamman vuoksi voi 
osallistua muihin luokkiin. Luokassa 
annetaan kirjallinen arvostelu ja neljä 
parasta urosta ja narttua sijoitetaan 
luokissaan.
Urosten ja narttujen kotikoiraluokkien 
voittajat jatkavat edelleen BIS-/VSP-
kotikoira kilpailuun. Kotikoiraluokan 
koirille ei jaeta KP:ta.

Loppukilpailuissa valitaan myös BIS-
sileä, BIS-desert bred, BIS-particolour 
ja BIS kotikoira.
Näyttelyn vanhin uros ja vanhin 
narttu palkitaan.

 

 

Kasvattajaluokka (Saman kasvattajan 
vähintään kolmesta kasvatista 
muodostuva ryhmä, koirat voivat olla 
samasta pentueesta. Sama kasvattaja 
voi osallistua kilpailuun useammalla 
kasvattajaryhmällä.)
Jälkeläisluokka (Uroksen tai nartun 
vähintään kolme jälkeläistä, jotka 
voivat olla samasta pentueesta.)
Pedigree-luokka (vähintään kolme 
koiraa kolmesta sukupolvesta)
Parikilpailu (yksi esittäjä esittää kahta 
koiraa samanaikaisesti)
Lapsi ja koira (alle 10-v koiran esittäjä, 
esitettävä rotu voi olla mikä tahansa)
Junior handler (10–17 v koiran 
esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä 
tahansa)
Senior handler (yli 17-v koiran 
esittäjä, esitettävä rotu voi olla mikä 
tahansa)

ILMOITTAUTUMINEN

I l m o i t t a u t u m i n e n  
19.4./17.5.2019 mennessä
Ilmoittautuminen tulee tehdä 
nettilomakkeella tai kirjallisesti, 
pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole 
ilmoittautuminen!
Kirjallisen ilmoittautumisen voi tehdä 
postitse.

Ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn 
näytteil leasettaja sitoutuu 
noudattamaan Suomen Kennelliiton
voimassa olevia näyttelysääntöjä 
ja niitä täydentäviä ohjeita sekä 
rokotusmääräyksiä.

SALUKI SHOW 16.6.2019
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Netti-ilmoittautuminen: 

w w w . s a l u k i . f i /
saluki-show-ilmoittautumislomake/

Kirjallinen ilmoittautuminen.

Huom! pelkkä näyttelymaksun 
suoritus ei ole ilmoittautuminen.
Kirjallisessa ilmoittautumisessa liitä 
mukaan kopio maksukuitista sekä 
ilmoittautumislomake.
ilmoittautumislomakkeen löydät 
Kennelliiton sivuilta.

Pasi Soininen

Nybackankuja 38

04360 Tuusula

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMOITTAUTUMISMAKSUT

SSaK:n jäsenille: 
19.4.2019 mennessä 28 euroa

saman omistajan 2. jne. koira:  
23 euroa

pennut ja seniorit (7–alle 10 v.):  
23 euroa,

yli 10-vuotiaat veteraaniluokkaan 
ilmoitetut koirat ilmaiseksi
kotikoirat: 14 euroa

*junior handler/*senior 
handler/*pedigreeluokka/*pariluokka: 
5 euroa/luokka,

*lapsi ja koira: 2 euroa 

(*) näihin luokkiin voit 
ilmoittautua myös paikan päällä)
Jälkeläisluokka ja 
kasvattajaluokka ilmainen.

17.5.2019 mennessä 33 euroa

saman omistajan 2. jne. 
koira: 28 euroa

pennut ja seniorit (7–
alle 10 v.): 28 euroa

yli 10-vuotiaat veteraaniluokkaan 
ilmoitetut koirat ilmaiseksi
kotikoirat: 16,50 euroa

*junior handler/*senior 
handler/*pedigreeluokka/*pariluokka: 
5 euroa/luokka

*lapsi ja koira: 2 euroa

(*) näihin luokkiin voit 
ilmoittautua myös paikan päällä)
Jälkeläisluokka ja 
kasvattajaluokka ilmainen.

Ei-jäsenille:
19.4.2019 mennessä 32 euroa

saman omistajan 2. jne. 
koira: 28 euroa

pennut ja seniorit (7–
alle 10 v.): 28 euroa

yli 10 vuotiaat veteraaniluokkaan 
ilmoitetut koirat ilmaiseksi
kotikoirat: 16 euroa

*junior handler/*senior 
handler/*pedigree-
luokka/*pariluokka: 5 euroa/luokka

*lapsi ja koira: 2 euroa

(*) näihin luokkiin voit 
ilmoittautua myös paikan päällä)
Jälkeläisluokka ja 
kasvattajaluokka ilmainen.

17.5.2019 mennessä 37 euroa

saman omistajan 2. jne. 
koira: 33 euroa

pennut ja seniorit (7–
alle 10 v.): 33 euroa,

yli 10 vuotiaat veteraaniluokkaan 
ilmoitetut koirat ilmaiseksi
kotikoirat: 18,50 euroa

*junior handler/*senior 
handler/*pedigree-
luokka/*pariluokka: 5 euroa/luokka

*lapsi ja koira: 2 euroa 

(*) näihin luokkiin voit 
ilmoittautua myös paikan päällä)
Jälkeläisluokka ja 
kasvattajaluokka ilmainen.

Ilmoittautumismaksu

Suomen Salukikerho ry:n tilille: 

FI94 4600 0010 8792 25

Viite nro: 3832
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T U O M A R I E S I T T E LY T

JENNY MACRO 
Kennel N efisa

Sain ensimmäisen salukini teini-ikäisenä 
vuonna 1976. Silloin 2,5-vuotias particolor uros 
tarvitsi uuden kodin, koska se tapasi jahdata 
lampaita. Muut salukinomistajat rohkaisivat 
minua ottamaan Jasonin, ja sen kanssa sain 
ensikosketukseni salukeihin ja näyttelykehiin. 
Jason sai kehistä sertifikaatin.

Ensimmäinen jalostusnarttuni, kermanvärinen 
Al Caliphs Chantal of Nefisa, syntyi vuonna 
1981. Se sai kaksi pentuetta. Vuonna 1984 sen 
ensimmäisen pentueen isänä oli Rhazia Kyra 
kanssa ja seuraavan pentueensa isänä oli Jeddah 
Al Caliphs. Olen kasvattanut vain kahdeksan 
pentuetta. Nykyisten Nefisa-salukien 
sukupuut johtavat ensimmäiseen pentueeseeni, 
ja olemmekin ylpeitä että kasvattejamme 
on useiden voitokkaiden salukien takana 
Iso-Britannian lisäksi myös Suomessa, 
Yhdysvalloissa, Saksassa ja Venäjällä. Valioita 
ovat muun muassa omat salukini Nefisa 
Elkhafra ja Nefisa Rajiyyah. 

Yhdessä Stevenin kanssa olemme kasvattaneet 
muun muassa Nefisa Samrin ja Nefisa Jeevunin. 
Muille kasvattajille pentuja ovat synnyttäneet 
Nefisa Bushrah of Saruk (29 sertifikaattia) 
ja Nefisa Baaz of Rhazias (15 sertifikaattia). 
Molemmat ovat olleet rotunsa parhaita 
Cruftissa, ryhmävoittajia, erikoisnäyttelyiden 
parhaita ja ne on palkittu moninkertaisesti 
varasertifikaateilla. Ulkomailla Kanadan 
valio Nefisa Reyhana Anizah ja Amerikan 
muotovalio Nefisa Jahira Tribute.

Tällä hetkellä kotonamme asuu veteraanit 
Nefisa Jeevun ja tyttärensä Kasaque Ola Nefisa 
(jonka omistaa tyttäreni Laura) sekä Kasaque 
Shabaz Nefisa sekä Yalameh Samir Aza Nefisa.

Arvostelin salukeja ensimmäisen kerran 1984 ja 
ensimmäisen sertifikaattini jaoin vuonna 1997. 
Ensimmäinen tuomarointimatkani ulkomaille 
oli matka Suomeen vuonna 1997. Olen 
jakanut sertifikaatteja sen jälkeen viidesti Iso-
Britanniassa sekä arvostellut salukeja Saksassa, 
Belgiassa ja kahdesti Ruotsissa.

Nyt kahdenkymmenen vuoden jälkeen odotan 
innolla paluuta Suomeen. Toivon näkeväni 
yhtä paljon upeita salukeja kuin aiemmalla 
kerralla. Toivon myös yhtä upeaa säätä! 
Kehässä haluan nähdä elegantteja, laadukkaita, 
hyvin rakentuneita ja tasapainoisia salukeja, 
joilla on tyypillinen pää ja ilme. Tasapainoisia, 
kevyitä ja terveitä liikkeitä. Salukin tulee 
mielestäni aina antaa vaikutelma siitä, että se 
pystyy suoriutumaan sille alun perin luodusta 
tehtävästä. 

26 Saluki
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T U O M A R I E S I T T E LY T

JUAN CARLOS VASCONSELLOS, 
Kennel Anjal Sahara

Synnyin Asunciónissa, Paraguayssa. 
Ammatiltani olen arkkitehti ja olen Paraguayn 
kennelliiton ja FCI:n hyväksymä kaikkien 
rotujen tuomari. Olen harrastanut koiria 
nuoresta asti.
Olen kasvattanut ja esittänyt salukeja 
näyttelyissä vuodesta 1976 alkaen. Kasvattamani 
salukit (Anjal Sahara, “Sons of the Desert”) 
ovat saavuttaneet useita kansainvälisiä ja 
latinalaisen Amerikan mestaruuksia sekä best 
in show- ja ryhmävoittoja myös Euroopassa 
ja Yhdysvalloissa. Kotimaassa kasvattini ovat 
voittaneet useina vuosina kaikkien rotujen 
välisiä ja pentujen mestaruuksia. Kasvateissani 
on yhdeksän maailmanmestaria ja yksi FCI:n 
eurooppalainen valio.
Olen toiminut Paraguayn kennelliiton useissa 
eri tehtävissä ja toimikunnissa yli 20 vuoden 
ajan ja olen kennelliiton ainaisjäsen. Olen 
Paraguayn Salukikerhon perustajajäsen ja 
tällä hetkellä myös sen puheenjohtaja. Olen 
edustanut Paraguayn kennelliittoa FCI:n ja 
Sociedad de Intercambio de la Cinofilia Latino 
Americanan tapaamisissa.
Salukien lisäksi minulla on ollut 
saksanpaimenkoiria, cockerspanieleita, 
sileäkarvaisia kettuterrierejä, labradorinnoutajia, 
whippettejä ja dobermanneja. Tällä hetkellä 
salukien lisäksi minulla welsh corgi pembroke.
Kasvatan edelleen salukeja ja kasvattejani 
on Paraguayn lisäksi useissa arvostetuissa 
kenneleissä Argentiinassa, Brasiliassa, 
Uruguayssa, Chilessä, Venezuelassa, 
Meksikossa, Yhdysvalloissa, Espanjassa, 

Portugalissa ja Suomessa.
Arvostelin Sao Paulon The Eukanuba 
Cupissa vuonna 2003, Seattlessa salukien 
erikoisnäyttelyssä, The Huron Valley Saluki 
Clubin näyttelyssä Michiganissa, Kalifornian 
Lompocissa The San Angeles Saluki Clubin 
näyttelyssä, Australiassa The Royal Canberra 
Show’ssa ja The Western Classicissa Perthissä 
sekä Etelä-Afrikassa The Uitenhage Kennel 
Clubin, Port Elizabeth Kennel Clubin 
ja Walmer & Suburban Kennel Clubin 
näyttelyissä vuonna 2008. Kanadassa arvostelin 
heinäkuussa 2008 kaikkien rotujen The Pacific 
Kennel Clubin näyttelyssä Vancouverissa 
sekä The Saluki Clubin ja The Western 
Gazehound Clubin näyttelyissä ja lisäksi The 
Sarnia Kennel Clubin näyttelyssä Kanadassa 
ja The Flash Clubin salukien erikoisnäyttelyssä 
Yhdysvalloissa. Maat, joissa olen arvostellut 
ovat Argentiina, Uruguay, Brasilia, Meksiko, 
Venezuela, Kolumbia, Peru, Portugali, Espanja, 
Norja, Japani, Australia, Etelä-Afrikka ja 
Paraguay.
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Tuomari: Anette Edlander

ROP, HeW-18, Nord SERT 
Elamir Classic Souvenir 
(om. Kuukka Satu)
 
VSP, HeW-18, Nord SERT 
Aziz Qismah 
(om. Jalkanen Stina & Jalkanen 
Janette) 

SERT uros  
Aziz Rustai 
(om. Nousiainen Taru
) 
HeJW-18, SERT narttu 
Gharafa Elb Avantika Errea 
(om. Kärkkäinen Kirsi & 
Kärkkäinen Oona)
 
ROP veteraani  
Aziz Jalila 
(om. Jalkanen Stina &  
Jalkanen Janette)
 
VSP veteraani  
Aziz Filsufh (om. Laine Hannele)
 
uros, HeJW-18   
Aziz Sheraz 
(om. Söderling Heidi & 
Ekblad Sanja)
 
ROP kasvattaja Aziz 
(Jalkanen Stina & 
Jalkanen Janette)

V O I T TA J A N ÄY T T E LY T  2 0 1 8
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HELSINKI INT   HeW-18   15.12.2018

ROP ELAMIR CLASSIC SOUVENIR & VSP AZIZ QISMAH

VSP VETERAANI AZIZ FILSUFH & ROP VETERAANI AZIZ JALILA

AZIZ QISMAH VSP, HEW-18 NORD SERTELAMIR CLASSIS SOUVENIR ROP

HEW-18 NORD SERT
AZIZ RUSTAI   SERT
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JV-18 AZIZ SHAMILA

ROP AZIZ JALILA, V-18, ROP-VETERAANI  & VSP AZIZ KARIM, V-18, CACIB

JV-18  KHAIREDDIN YAZEED

HEJW-18  AZIZ SHERAZ

Tuomari: Säde Hohteri

ROP, V-18, ROP-veteraani 
Aziz Jalila 
(om. Jalkanen Stina & 
Jalkanen Janette) 

VSP, V-18, CACIB 
Aziz Karim 
(om. Piili-Sinkkonen Päivi) 

CACIB  
Aziz Palmira 
(om. Ekblad Sanja & Riitinki Mari) 

SERT  
Aziz Rakham 
(om. Tavasti Sirpa) 

SERT  
Tazillah Yaffa 
(om. Hyvärinen Satu) 

VSP veteraani  
Khaireddin Wazir (om. Pietilä Virpi) 

uros, JV-18  
Khaireddin Yazeed 
(om. Pietilä Virpi & Lassila Mirja-Leena) 

narttu, JV-18  
Aziz Shamila
(om. Ekblad Sanja & Ekblad Kristina) 

ROP kasvattaja 
Aziz (Jalkanen Stina & Jalkanen Janette)

HELSINKI INT   W-18   16.12.2018
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Tuomari: Kimmo Mustonen 
 
ROP  Badavie Desert Pearl 
( om. Laukka Teija) 
 
VSP  Sincerity Kalimantan Brennon 
( om. Seppä Annmari & Kärki Mira ) 
 
ROP-KASVATTAJA 
Sincerity Kalimantan 
( Seppä Annmari )

HELSINKI PUPPYSHOW 15.12.2018
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Tuomari: Urpelainen Teija 
 
ROP  Sincerity Kalimantan Belenus  
( om. Laukka Teija) 
 
VSP  Sincerity Kalimantan Breanna 
( om. Hirvonsalo Johanna ) 
 
ROP-KASVATTAJA 
Sincerity Kalimantan 
( Seppä Annmari )

HELSINKI PUPPYSHOW   16.12.2018
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Westminster                   Kennel Club Show                                       New York
Syksyllä saimme tietää, et-
tä nuori Aziz kasvatti ”Haney”  
GCH CH Aziz Reatha Allihan ilmoitet-
taisiin tulevaan Westminster Kennel Club 
Dog Show:hun. Kyseinen näyttely järjeste-
tään vuosittain helmikuussa New Yorkissa. 
Näyttelyn ryhmäkilpailut käydään Man-
hattanin ytimessä sijaitsevalla Madison 
Square Gardenilla ja ne televisioidaan suo-
rana koko maassa. Näyttelyllä on todella 
pitkät perinteet, ensimmäinen WKC Dog 
Show järjestettiin New Yorkissa vuonna 
1877. Vaikka kyseessä on ennen kaikkea 
suuri yleisötapahtuma, on näyttely suoma-
laisesta näkökulmasta koiramäärältään kor-
keintaan keskikokoinen. Ilmoittautumisis-
sa on kattorajana 2800 koiraa. Jokaisessa 

rodussa etuoikeutettuja osallistumaan ovat 
rodun omilla ranking listoilla kärjessä ole-
vat koirat. Näiden ilmoittautumisten jäl-
keen hyväksytään mukaan muita koiria.

Leikittelimme ajatuksella, olisipa mahta-
vaa lentää paikan päälle kokemaan tämä 
kuuluisa koiranäyttely. Janette oli käynyt 
Westminsterissä kerran aiemmin työsken-
nellessään USA:ssa alkuvuonna 2012. Täl-
löin aikaa jäi kuitenkin hyvin vähän kes-
kittyä itse näyttelyyn, saluki-, tai ryhmäke-
hien seuraamisesta puhumattakaan. Mar-
raskuussa Black Fridayn aikaan löysimme 
normaaliin hintatasoon verrattuna huo-
mattavan edulliset Finnairin suorat lennot 
Helsingistä New Yorkiin. Matkapäätöstä ei 
tarvinnut kauaa miettiä. Lennot varasim-

Koko alue oli matotettu 
violeteilla matoilla 
ja kehät oli rajattu 

tyylikkäästi violeteilla 
köysillä ja kullansävyisillä 
rajaustolpilla. Jokaisessa 
kehässä oli Fox Sports-

kanavan kuvaaja 
videoimassa kehän.

TEKSTI JA KUVAT SANJA EKBLAD
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me niin, että saimme muutaman loma-
päivän näyttelypäivän ympärille. Ostim-
me Ticketmasterin kautta liput ryhmä- ja 
rotukehiin hyvissä ajoin heti lentojen va-
raamisen jälkeen. Saimme hotellihuoneen 
ihan Manhattanin keskustasta, meillä oli 
kävelymatka lähes joka paikkaan. 

Salukeja ilmoitettiin näyttelyyn amerik-
kalaiselle tuomarille Jamie Hubbardille 14 
kpl ja myös Haneyn osallistumisoikeus var-
mistui. Näyttelypäivä oli maanantai 11.2. 
ja pyhitimme sen luonnollisesti kokonaan 
näyttelylle. Rotukehät sijaitsivat noin 1,5 
km päässä hotelliltamme ja lähdimme sin-
ne aamuvarhain kävellen. Salukit arvos-
teltiin vasta iltapäivällä, mutta halusimme 
saada kaiken irti päivästä ja seurata mui-

takin rotuja. Paikka oli ulkoapäin melko 
rujon näköinen laiturirakennus. Turvatar-
kastuksen jälkeen näkymä vaihtui kuiten-
kin tuttuun juhlavaan Westminsterin vi-
olettiin tunnusväriin. Koko alue oli mato-
tettu violeteilla matoilla ja kehät oli rajat-
tu tyylikkäästi violeteilla köysillä ja kullan-
sävyisillä rajaustolpilla. Jokaisessa kehässä 
oli Fox Sports-kanavan kuvaaja videoimas-
sa kehän. Rotuvideot julkaistiin näyttelyn 
jälkeen näyttelyn kotisivuilla ja Youtubessa. 
Tässä näyttelyssä jokaisella koiralla oli jär-
jestäjän puolelta oma häkki/makuupaikka 
eli ”benching area”. Samaa käytäntöä ei ole 
monessa näyttelyssä USA:ssa. Useimmis-
sa näyttelyissä on siis sama järjestely kuin 
Suomessa, paikalla on oltava vain oman 
vuoron ajan. Kiertelimme häkkialueella 

tutustumassa paikallisiin salukeihin ja eh-
dimme vaihtaa kuulumiset Haneyn omis-
tajien kanssa ennen kehää. Kehien laidoil-
la oli runsaasti istumapaikkoja ja varasim-
me paikat eturivistä hyvissä ajoin ennen 
rodun alkua. Salukeja oli ilmoitettu avoi-
meen luokkaan yksi uros. Loput ilmoite-
tut koirat olivat valioita ja kaikki valiot kil-
pailivat suoraan ”ROP-kehässä”. Jokainen 
koira arvosteltiin tietenkin  yksitellen tässä-
kin luokassa. Kirjallisia arvosteluja ei jaet-
tu. Kun jokainen koira oli yksittäisarvostel-
tu, oli ROP valinnan aika. Tuomari osoitti 
ensimmäiseksi Haneyn! Meillä ei ollut mi-
tään ennakko-odotuksia tuomarin suhteen 
ja oli todella upeaa, että juuri Haney voit-
ti rodun. VSP:ksi valittiin CH Wild West 
Show at Sundog Saloon, joka voitti rodun 
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erikoisnäyttelyn vuonna 2018. 

Ryhmäkehiä varten siirryimme takaisin 
keskustaan Madison Square Gardenille. 
Siellä oli luonnollisesti myös tiukat turva-
tarkastukset. Ennen ryhmäkehiä kävimme 
taas tutustumassa häkkialueeseen, jossa jo-
kaisella ROP-voittajalla oli merkitty paik-
kansa ja oma violetti trimmipöytä esittelyä 
varten. Paikka kuhisi yleisöä ja todella mo-
ni pysähtyi ihastelemaan koiria. Omistajil-
ta kysyttiin koirien rotua, rodun ominais-
piirteitä ja koirien kutsumanimiä ja ikää. 
Lisäksi voittajakoiria kuvattiin paljon ylei-
sön toimesta ja alueella kiersi myös Fox 
Sportsin kuvaaja ”kulissien takana” mate-
riaalia varten. Monia turkkirotuja pestiin 
ja föönattiin paikan päällä uudelleen ryh-
mäkehiä varten. Koirat eivät ehtineet le-
vätä paljoakaan rotu- ja ryhmäkehien vä-
lillä. Haney jaksoi kuitenkin rankan päi-

vän upeasti ja esiintyi iloisena vielä ryhmä-
kehässäkin. Ryhmäkehät alkoivat juhlavin 
menoin Yhdysvaltain kansallislaululla. Esi-
arvostelua ei suoritettu eli jokainen koira 
arvosteltiin yksitellen ryhmäkehässä. Maa-
nantaina arvosteltiin seuraavat ryhmät: 
Hounds, Toy, Non-Sporting ja Herding. 
Hounds ryhmään kuuluivat vinttikoirat 
(paitsi italianvinttikoira), mäyräkoirat, ajo-
koirat sekä Suomessakin Vinttikoiraliiton 
alaiset rodut ryhmästä 5 ja lisäksi harmaa 
norjanhirvikoira. Ryhmän voitti pitkäkar-
vainen mäyräkoira, toisena whippet, kol-
mantena beagle ja neljäntenä basenji. Ryh-
män arvosteli Patricia Craige Trotter. Puit-
teet olivat todella upeat ja oli kertakaik-
kiaan hieno elämys nähdä ja kokea WKC 
ryhmäkilpailut paikan päällä.

Ehdimme nähdä muutamassa päivässä to-
della paljon. Käveltyjä kilometrejä kertyi 

Aziz Reatha Allihan virallinen ROP-kuva. Kuvassa kasvattaja Janette Jalkanen, tuomari Jamie Hubbard, koiran 
esittäjä Michael Reed sekä omistajat Jennifer Rimerman ja Harry Tillotson.
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parhaimmillaan yli 20 km päivässä. Sää 
New Yorkissa oli yllättävän kylmä kovan 
tuulen vuoksi, mutta lähdimme sitkeäs-
ti kylmyyttä uhaten silti ulos kiertelemään 
nähtävyyksiä. Räntäsateen yllättäessä oli 
kuitenkin pakko luovuttaa ja siirtyä sisäti-
loihin shoppailemaan. 

Reissuterveisin, Sanja ja Janette

T U L O K S E T 

Best of Breed
GCH CH Aziz Reatha Allihan 

Best of Opposite Sex
CH Wild West Show At Sundog 
Saloon 

Select Dog
GCHS CH Aurora’s Rhythm Of 
My Heart 

Select Bitch
GCHB CH Al Zubeyda Majhabin 

Award of Merit
CH DeiConsorti Starlite 
Appletini 

Award of Merit
GCH CH Desperado PB Silverlea 
Sherom Live At The Garden JC

Winners Dog
Vogue Zero Messenger To The 
Future

YLLÄ:  
VSP Wild West Show at Sundog Saloon 

ALLA VASEMMALLA: 
Select Bitch GCHB CH Al Zubeyda 
Majhabin 

ALLA OIKEALLA: 
Select Dog  
GCHS CH Aurora’s Rhythm Of My 
Heart
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Minua pyydettiin lokakuussa 2017 tuoma-
roimaan samaista näyttelyä (Sheikh Sultan 
bin Zayed Heritage Festival Saluki beauty 
contest 2018), jossa Nadia (Kuriirin Ir-
melina Kickapoo) voitti hapsulliset nar-
tut ensimmäisenä ulkopuolisena saluki ja 
minun ollessa ensimmäinen näyttelyn voit-
tanut nainen (ja vielä ulkopuolinen). En-
simmäinen reaktioni oli totaalinen repeä-
minen – sellainen pyrskähdys ja teet suih-
kusivat suusta. Luulin kysyjän vitsailevan, 
mut tajusin nopeasti hänen olevan ihan 
tosissaan. Yritin kyllä kysellä, että ovatko 
he nyt ihan varmoja ja ymmärtävätkö ris-
kin joutua savustetuksi ulos yhteisöstä tai 
muuta kamalaa, koska tässäkin perinteises-
sä näyttelyssä (kuten muissakin paikallisissa 
näyttelyissä) on aina kirjoittamaton sääntö 
siitä, että ensimmäinen ja toinen sija me-
nevät sheikin koirille ja kolmannelle sijalle 
valitaan jonkun vaikutusvaltaisen ison su-
vun koira. Joten ensimmäinen kommentti-
ni itseni kasaamisen jälkeen oli, että en aio 
olla ”naamatuomari” (myös siitä syystä, et-
tä minulla on oikeasti vaikeuksia tunnistaa 
kasvoja, etenkin miesten kasvoja) ja että täl-
lä kerralla ei voittoon auttaisi kaverien naa-
mat eikä sheikin koiravastaavan naamari. 
 
Koitti sitten se torstai, eli helmikuun en-
simmäinen päivä. Aamulla klo 3:30 he-
räsin bling! ja sydän hakkasi kuin pa-
kokauhutilassa olevalla hiirellä. Onnek-
si koirien juoksutus vähän rauhotti miel-
tä ja olin parhaani mukaan jännittänyt 
etukäteen mahdollisimman paljon, jo-
ten olotilani alkoi hetkellisesti olla yllät-
tävänkin rauhallinen. Tätä ennen en ol-
lut koskaan tuomaroinut koiria edes mät-
säreissä, joten oli kyllä perhosia mahassa. 
 
Ajoin kauhusta hihitellen Sweihaniin. Olin 

edeltävän viikon kärsinyt kaikki tunnes-
kaalat masennuksesta maaniseen, ilman 
hyvää syytä hersyvään nauruun ja siinä 
välissä itkeskellyt ja vähän kiukutellutkin 
keskenäni. Nyt oli siis hihitysvaihe pääl-
lä. Meikin taisin saada suht ok ja vaatteis-
sa päädyin valkoiseen paitaan ja tuttuihin 
turvallisiin mustiin farkkuihin. Olin ko-
vasti suunnitellut pistäväni mekon pääl-
le ja käyväni shoppaamassa jotain, ja kä-
vinkin, mutta löysin lähinnä kameralle uu-
den muistikortin. Ainoa mekkoni on viini-
punainen maximekko, joka on ihan nätti, 
mutta viimeiset siihen sopivat kengät ka-
tosivat Mayan suuhun (yksi kenkä). Vais-
to kuitenkin käski laittaa housut jalkaan ja 
onneksi luotin vaistooni. Paikalla oli todel-
la tuulista ja edestä kiinni napitettava mek-
koni olisi repsahtanut auki ja lentänyt siinä 
tuulessa parin kilsan päähän kamelin kyt-
tyrän suojaksi ja kaikki olis nähnyt mun 
sellupyllyn lainehtivan mummopikkuhou-
sut jalassa tuulen puuskien avittamana. 

Pääteltan portilla tottakai halusin 
VIP-parkkiin, kuten aikasempinakin vuo-
sina. Portilla ollut vahti ei halunnut pääs-
tää sisään ja pyysi henkkareitakin, kun yri-
tin selittää, että olen näyttelyn tuomari. 
Vähän kettuilikin, koska käsiini sattui ko-
ko ajan vain poikieni id-kortit ja porttivah-
ti mietti ehkä toisiko hän vielä kahvia ja 
teetä tässä odotellessa. Änkytin uudestaan 
olevani tuomari salukeille ja ruuhkan ka-
sautuessa takanani hän vakavoitui ja ky-
syi kuka yhteyshenkilöni on. Kerroin yh-
teyshenkilöni nimen (joka on paikallises-
ti tärkeästä suvusta), jolloin hän nöyristyi 
pikavauhtia ja käski ajaa juuri sinne minne 
mieli teki. Poliisit kahdessa muussa portissa 
avasivat kiltisti mulle oven. Parkkipaikalla 
näkyikin jo seuruettani, jotka organisoivat 

ratakisoja sekä näyttelyä. Hyppäsin käs-
kystä kyytiin ja porttimies näkikin minut 
nyt yhteyshenkilöni kyydissä. Ajettiin toi-
seen päähän kamelialuetta toimistoon, jos-
sa minusta otettiin kuva, jotta pääsen myö-
hemminkin VIP-parkkiin. Samalla haettiin 
lomakkeet, joissa on useampi kohta mai-
nittuna koirasta ja pisteytys 0–7 tai 0–10. 
Nämä lomakkeet ovat olleet pakollisia joka 
näyttelyssä. Toimiston tehtävänä olisi ollut 
kääntää lomakkeet englanniksi, jotta ym-
märtäisin jotain, mutta kaikki oli arabiak-
si, mikä kasvatti liekkiä stressikipinöihin.  
 
Aiemmin, kun lopulta suostuin tuoma-
rointiin (vain koska ovat ystäviä ja kauniisti 
pyysivät) puhuttiin, että aiempien vuosien 
tapaan paikalla on yhteensä kolme tuoma-
ria. Asiaa sopiessa kolmas tuomari oli ar-
voitus, mutta toisen järjestäjän veli Rashid 
lupautui tuomaroimaan kanssani. Rashid 
luopui koiristaan vuosi sitten, kun suuttui 
Lenan (Non Serviam Delias Alepa) diskaa-
misesta samaisessa näyttelyssä vuotta aiem-
min. Järjestävä taho oli eri (sheikki jakaa 
vuorotellen eri ryhmille vastuun näyttelyn 
järjestämisestä tasapuolisuuden nimissä, 
koska tyypit on valmiita syömään vaikka 
ruumiita haudoista miellyyttääkseen sheik-
kiä). Syyksi tuolloin sanottiin kehästä myö-
hästyminen (keksivät vasta viikon päästä 
muka pätevän syyn). Todellisuudessa kyllä 
myöhästyinkin pari sekuntia, mutta järjes-
tävä taho ei päästänyt minua koiran kanssa 
eikä ilman koiraa etupuolelle katsomaan, 
milloin oma vuoroni olisi mennä kehään, 
eikä kukaan vahingossakaan puhunut eng-
lantia, vaikka osasivat. Tämä siis oli päätet-
ty jo etukäteen, koska koiran näyttelyyn re-
kisteröimisen yhteydessä olin ainoa, jolta ei 
haluttu tarkistaa 

Sheikh Sultan bin Zayed Heritage 
Festival Saluki beauty contest 2018

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

TEKSTI JA KUVAT LAURA RODRIQUEZ
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koiran passia eikä kukaan suostunut ot-
tamaan tilinumeroa vastaan, vaan minul-
ta kysyttiin ainoastaan etunimi. Joku jär-
jestävästä tahosta oli mitä ilmeisimmin ve-
tänyt herneen sieraimeen Nadian voitosta.  

Rashidin tuomarointia varjosti kahden 
edeltävän viikon ajan isänsä sairastuminen 
ja äkillinen menehtyminen. Viikkoa ennen 
näyttelyä kuulin, ettei hän lopulta osallis-
tu ja toisenkin tuntemani tuomarin osallis-
tuminenkin oli niin ja näin. Minulle kui-
tenkin kerrottiin, että saisin kaksi tuoma-
ria, mutta tässä vaiheessa en tiennyt keitä 
he olisivat. Tuttujen kanssa olisi ollut tur-
vallinen olo, mutta nyt oli myöhäistä pe-
rua, etenkin kun Sheikh Sultan oli kysynyt 
aiemmin juoksukisojen finaaleissa, kan-
nattaako hänen tulla ollenkaan näyttelyn 
vuoksi, kun joka vuosi samat koirat ja naa-
ma (hänen omat koiransa ja koiravastaavat) 
voittaa. Hänelle oli kuitenkin kerrottu, et-
tä tällä kertaa on kokonaan uusi tuomari. 
 
Pääsimme vihdoin takaisin näyttelypaikal-
le ja ihmettelin, miksi menimme päätel-
tan puolelle, kun itse arvostelu on päätel-
tan vieressä olevassa pienemmässä teltassa. 

Pääteltan eteen oli tänä vuonna laitettu te-
konurmikko ja kukkia, mikä teki paikas-
ta viihtyisämmän kuin aiempina vuosina. 
Tänä vuonna myös sisäänmenoportin mo-
lemmin puolin oli rakennettu tekoaltaat ja 
niiden ympärille kukkaistutukset. Vastuu-
henkilöni vei minut kentän nurkassa ole-
van pöydän ääreen ja hihkui ylpeänä, kuin-
ka oli minun ilokseni järjestänyt näyttelyn 
vihreälle puolelle, missä on enemmän ti-
laa. Olin tietenkin ihan järkyttynyt, koska 
paineet sen kuin kasvoivat koko ajan. Sii-
nä sitten odottelin, kun ilmoittautumisia 
tuli lisää ja apumiehet kirjoittivat arabiak-
si koirien tiedot numeroita myöten niihin 
ihaniin arabiankielisiin arvostelulomak-
keisiin. Minä siinä odotellessani taapersin 
nurmikentällä ison teltan edessä ja yritin 
olla zen ja ihailin näyttelykameleita blin-
gbling-koristeineen aidan toisella puolella.  
 
Tässä välissä pitänee kertoa, että kun tu-
limme hakemasta arvostelulomakkeita ja 
palasimme VIP-parkkiin, kohtasimme 
sheikin koiravastaavan (joka oli todella kit-
kerä vuonna 2016 samaisessa näyttelyssä, 
kun Nadia vei siltä itsestäänselvän voiton 
hapsullisissa nartuissa). Koiravastaava on 

tosi mukava, mutta ei aina ilmeisesti tie-
dä, miten suhtautua meikäläiseen. Hän on 
festareiden yhteydessä ollut paljonkin te-
kemisissä yhteyshenkilöni kanssa (syy lie-
nee näyttely ja tuomarointi). Lainasi jo-
pa täytetyn gasellin ratakisoihin ja poik-
keuksellisesti on tänä vuonna ollut aktii-
vinen myös ratakisoissa. Kaikki vannoi-
vat ja vakuuttivat, ettei tuomaroimisteh-
tävääni ole vuodettu kenellekkään, koska 
täällä ei onneksi tarvitse mainita tuoma-
ria. Kohtasimme siis tämän sheikin koira-
vastaavan, joka tervehti minua ehkä vähän 
teennäisen ystävällisesti, koska ei ollut mis-
sään vaiheessa hoksannut yhteyttäni järjes-
täjätahoon. Ja siinä kesken juttelun hänel-
le ilmeisesti valkeni pelottava totuus. Luu-
li, että olin vain sattumoisin osunut pai-
kalle, mutten ottanutkaan koiraa autos-
ta ja kannoin jotain lomakkeita. Valehte-
lematta ilme alkoi näyttää hieman pelok-
kaalta. Hän oli mielistellyt väärää henkilöä.  
 
Lopulta kaikki koirat oli rekisteröity osal-
listujiksi. Pöytä oli ilokseni siirretty sivum-
malle piiloon (koska aiemmin vieressä oli 
voittajakamelit ja niitä ympäröivät TV-ka-
merat). Jännitys ja ahdistus al-

Koiria näyttelyn ilmoittautumispisteellä.
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koi jo hieman helpottaa. Ihmettelin, mis-
sä muut tuomarit olivat ja Hamdan tuli-
kin paikalle ja antoi minulle kasan niitä ki-
voja arabiankielisiä lomakkeita ja sillä oli 
toinen nippu. Minulle kerrottiin, että ni-
pussa on hapsulliset urokset. Katsoin että 
juu, selkeästi se tuossa lukee. Tänä vuon-
na toimisto oli myös unohtanut tulostut-
taa numerolapputarrat (jotka olisivat kä-
tevät myös Suomessa, niin ei tarvitse leik-
kiä hakaneuloilla sun muilla). Koirissa siis 
ei tulisi olemaan mitään selvää tunnistet-
ta, joka olisi helpottanut tehtävääni. Täs-
sä tarinassa en keskity koirien kuvauksiin 
niinkään, vaan mitä koin tuona kyseisenä 
päivänä. Ilokseni aiemmin tuomaroinnis-
ta luopunut Rashid ilmestyi sittenkin pai-
kalle ja otti sen perhanan lomakenipun 
käsistäni ja niin me aloitimme hapsulli-
sista uroksista. Rashid käänsi minulle lo-
makkeen tekstit, etsi kehässä olevaa koi-
raa vastaavat lomakkeet ja aloin peräti ko-
kea jonkin asteista turvallisuuden tunnetta. 
 
Noin viidessä minuutissa ilo oli ohi. Tuli 
ilmoitus, että sheikki on parhaillaan saa-
pumassa paikalle ja meidän täytyy siirtyä 
nopeasti tuomaroimaan ison teltan eteen 
kaikkien TV-kameroiden ja sheikin eteen. 
Tänä vuonna hän halusi poikkeuksellises-
ti nähdä koko salukien kauneuskilpailun! 
Voihan Jeesus ja sen riippuvat kassit sanon 
minä (todellakin halusin paeta paikalta)! 

Asiaa ei helpottanut se, että kaikki ympä-
rilläni olleet saivat myös paniikkikohtauk-
sen. Koirat ja esittäjät piti koota järjestyk-
seen. Sitten mietittiin mikä näyttäisi hy-
vältä suorassa lähetyksessä ja miten mei-
dän pitää talsia paikalle. Käytännössä ka-
meroilta piilossa oli helvetinmoinen här-
delli, minua yritettiin kiskoa joka paik-
kaan yhtäaikaa ja yritimme olla estämättä 
sheikin näköyhteyttä koiriin. Kaiki kohel-
sivat ja luulen, että sheikki olisi antanu mi-
nun ihan rauhassa hoitaa arvostelun siten 
miten parhaaksi koen. Mutta kuten aiem-
min mainitsin, paikalliset syö vaikka ruu-
miita haudoista, jos sheikki niin tahtoo. 
 
Koska minulla oli nyt riesana ne lomak-
keet, yhteyshenkilöni kävi vähän väliä tä-
risten hoputtamassa ”Laura, please put 
anything in papers” ja teki tätä ehkä pa-
rin minuutin välein ja siinä sivussa juok-
si ohjaamassa ihmisiä joka paikassa. Sitten 
yhtäkkiä Rashid käskettiin kehästä pois ja 
keskittymiskykyni loppui siihen paikkaan. 
Hätäännyin, kun nyt eteeni talsi varmaan 
30 sileää narttua ja kaikki olivat äkkisel-
tään katsottuna aikas kivoja. Sain kuiten-
kin avukseni Hamdanin, joka otti hoitaak-
seen lomakkeet ja kävimme nopeasti jokai-
sen nartun yksitellen läpi, jolloin pystyin 
keskittymään näkemääni eikä kaikki ollut 
yhtä koiramössöä, jossa kaikki on saman-
näköisiä... en erottanut hetkeen edes väre-

jä, kun niin ahdistuin ja panikoin. 

Samoin kuin Rashidin kanssa, keskus-
telimme mielipiteistämme. Minulle an-
nettiin aika paljon valtaa ja toki kyselin 
muiden tuomareiden mielipiteitä. Sitten 
tuli uusi ongelma. Kaksi koiraa, joita en 
missään tapauksessa olisi halunnut pääs-
tää jatkoon, laitettiin vain ja ainoastaan, 
koska selostaja karjui niin kovaa mikrofo-
niin, ettemme kuulleet toistemme puhet-
ta ja samalla piti varoa, etteivät kamerat 
tallentaisi meidän puhetta ja etteivät näyt-
teilleasettajatkaan kuule. Joten hapsullisis-
sa nartuissa ja sileissä uroksissa kaksi pääsi 
palkinnoille, vaikka olinkin sanonut, et-
tei niitä päästettäisi missään nimessä jat-
koon ja muut tietenkin kuulivat, että sa-
noin haluavani juuri nämä koirat jatkoon. 
Se hapsullinen narttu oli kuitenkin kiva. 
Hyvin nuori, mutta ikävä kyllä takapää oli 
jotenkin keskeneräinen. Musta hapsulli-
nen saudinarttu pelkistä saudilinjoista, jo-
ten annoin tilanteen anteeksi. Toivon ni-
mittäin kovasti, että hapsullisten ja sileän 
nartun myötä porukka alkaisi kuumeisesti 
etsiä alkuperäislinjoja. Cathy Smith valit-
si joulukuussa ihanan saudinartun voitta-
jaksi ja toivon mukaan se ja oma sähellyk-
seni lisää uudelleen kiinnostusta Persian-
lahden alkuperäislinjoihin. 

Sileä uros puolestaan oli kaukaa ihan 
ok ja väri oli kivan selkeä, mutta läheltä se 
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oli tosi ruma. Toinen tuomari kuuli 
minun sanovan ”very nice”, vaikka sanoin 
”very ugly” - ja lähetti samalla oman suo-
sikkiurokseni pois. Sheikin edessä ei voi-
nut räpeltää, joten oli pakko niellä petty-
mys (egoni kärsi). Sileiden narttujen voit-
tajaksi valitsin ihanan vuosikkaan blon-
din tytön, joka muistutti vähän saudia-
rabialaisia alkuperäislinjoja. Se oli myös 
mahdottoman suloinen: kun muut kyh-
jöttivät paikallaan, se pyydysti korvat 
höröllä kärpäsiä. Kaiken tämän kaaok-
sen aikana esitin parhaani mukaan coo-
lia ja tutkin koiria tarkkaan joka suun-
nasta ja näytin mietteliäältä. Totuus kui-
tenkin on se, että jälkikäteen minulla ei 
ole koirista juuri muistikuvia. Muistan 
vain nämä jutussa mainitsemat yksilöt 
noin 60-70 koirasta, jotka piti arvostella 
alle 40 minuutissa. Siis ihan hirveä här-
delli ja kaaos koko toimituksen ajan. Mut-
ta sain kehuja kuinka rauhallinen ja toi-
mintakykyinen olin kaiken paineen alla. 
Aivan varmasti - kauhusta lamaantunut! 
 

Koitti palkintojenjako. Yhteyshenkilöni 
näyttelyn järjestäjistä kävi nöyrästi pyy-
tämässä, josko sheikki suostuisi aiemmis-
ta vuosista poiketen jakamaan palkinnot 
viheriöllä pääteltan edessä ja sheikh Sul-
tan suostui tähän. Paikalle kiidätettiin ku-
kitettu pöytä, jonka päälle kasattiin pys-
tit. Ja sheikki köpötti huonoilla jaloillaan 
kävelykepin tukemana pöydän ääreen. 
Muistikuvieni mukaan sheikin oma koira-
vastaava sai ehkä yhden kakkossijan ja pari 
kolmossijaa... yksi näistä oli itseni hyväk-
symä. Se ”very ugly” sileä uros tuli kakko-
seksi. Tässä vaiheessa olin onnellisesti su-
lautunut yleisöön ja yritin pysyä piilossa. 
Kun päätin lähteä pois viheriöltä ja olin 
jo selin palkintojenjakojoukkioon, kuulin 
sen: yhteyshenkilöni kuulutettiin palkin-
tojenjakoon! Silmäni pullahtivat päästä ja 
käännyin ympäri. Sileiden narttujen voit-
taja oli yhteyshenkilöni oma koira. Kieltä-
mättä hän oli fiksu, kun ei kertonut etu-
käteen mitään. Luulen, että hän ymmärsi, 
ettei oma kulttuurini ja kotikasvatus anna 
vedättää kaverille. Kuulinhan myös ehdo-

tuksen, että joku muu esittää Lenan näyt-
telyssä ja antaisin sen voittaa - ihan joka-
vuotinen tapa täällä joka näyttelyssä. Ker-
roin kuitenkin, ettei niin voi tehdä, enkä 
halua olla epäreilu. Joten yhteyshenkilö-
ni oli fiksu salatessaan minulta osallistu-
misensa. Ikävä juttu kuitenkin on se, että 
kaikki tietävät kuka on näyttelyn organi-
soija ja kenen koira sai voiton, eikä kukaan 
usko, ettei minulla ollut minkäänlaista aa-
vistusta asiasta. Onneksi Sheikh Sultan 
oli äärimmäisen ihastunut kyseiseen nart-
tuun ja oli itse asiassa niin innoissaan ko-
ko näyttelystä, että toivoi englanninkie-
listä salukiopasta turisteille ja expateille ja 
hän myös toivoi, että koirat osaisivat käs-
kystä istua. Ensi vuonna! Mikä ensi vuosi? 
Mihin loppui tehtävien jako eri ryhmitty-
mille ja suvuille? Hädin tuskin pääsin ta-
kaisin yhteyshenkilöni farmille, kun sain 
kuulla innokasta kommentointia kuinka 
tuomaroisin taas ensi vuonna. Toivotta-
vasti se oli vain puhetta. •
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SALUKIEN 
VALMENTAMISESTA

Julkaistu alun perin Saluki-leh-
dissä vuonna 2012.

Mielestäni pennun valmennus on 
laaja kokonaisuus, jonka tarkoituksena 
on parantaa sen ominaisuuksia niin, 
että se aikanaan ajaa innolla viehettä ja 
niin, että sen keho varttuu kestämään 
myöhemmin kilvanajon aiheuttamat 
kovat rasitukset. Pentuvalmennuksen 
kolmas tärkeä tavoite on, että pennun 
kehon hallinta kehittyy suotuisasti ja 
sen reaktionopeus paranee.

Edellä on monia tärkeitä tavoitteita, 
joita juuri pentuaikana on paras tavoi-
tella. Kuitenkin vielä on mainitsemat-
ta se, että erityisesti pentuna opitaan 
myös sosiaaliset taidot niin laumassa 
kuin etenkin muiden koirien joukos-
sa. Tässä on muistettava se, että nuori 
koira ilman laumanjohtajaa on hukas-
sa eikä voi pärjätä. Valmentajan on ol-
tava lauman johtaja. Mieluummin ty-
ranni kuin nössö. Tässä tyrannin viran 
hoidossa kaikki mielivalta ei suinkaan 
ole sallittua. Rajana on se, että vain jo 
opeteltuja toimia voi vaatia ja niitä pi-
tää vaatia ja kiittää sitten.

Minun mielestäni pentua ei saa ran-
gaista niin, että sitä sattuu. Hirmuval-

taa on parempi käyttää niin, että lau-
manjohtaja nostaa pennun niskana-
hasta ilmaan ja karjuu sille rumasti. 
Lisäksi voi osoittaa syvää halveksun-
taa vartin verran. Tavoitteena on luot-
tavainen ja itsenäiseen työskentelyyn 
halukas koira.

Tähän kohtaan on pakko sanoa se, 
että kaikista yksilöistä ei millään saa 
kilpailukelpoista. Tällaiset yksilöt tu-
lee ohjata muihin harrastuksiin. Vali-
tettavasti tällaista arviota en ainakaan 
minä osaa antaa vielä pennusta. Aika 
näyttää ja valmennus auttaa.

Lisäksi on sekin riski, että jokin hy-

vin huono ja voimakas kokemus ”pi-
laa koiran”. Nuoruusiässä (6–12 kuu-
kautta) vaara on suurimmillaan. Koi-
rien kipukynnys on kuitenkin korkea 
eivätkä mitkään pikkujutut vaikuta 
pitkään.

Valmennuksen tarkoitus on antaa 
pennulle parhaat mahdollisuudet pär-
jätä kilpailuissa. Onhan voittaminen 
kivaa sekä koiran että valmentajan-
kin mielestä, mutta vain yksi voittaa ja 
kaikki muut tulevat myöhemmin tai 
jäävät muuten vähemmälle. Tästä joh-
tuen vain voittamisen tavoittelu pal-
kitsee melko harvoin. Soisin, että val-

TEKSTI ANTERO NIEMELÄ 
KUVAT PENTUHARJOITUKSISTA  TUIJA TUOMINEN
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mennuksen tavoite kaikilla olisikin se, 
että koiralle annetaan parhaat mahdol-
lisuudet pärjätä. Tulos suhteessa mui-
hin on onnistuessaan lisäbonus. Oma 
ennätys jollain radalla on riemuvoitto 
ja kovan kilpakumppanin kanssa an-
kara kamppailu nosta pulssia ja on hie-
no kokemus. Sen voimalla jaksaa taas 
sählätä koiran kanssa ja valmentaa. 
 
Nyt asiaa so. valmennukseen

Vinttikoiraliiton ratajuoksuopas 
vuodelta 1976 ja Kalle Salovaaran 
myöhemmät ohjeet kilpailuttajille ovat 
erinomaiset ja ne on hyvä tuntea. Toi-
von tämän artikkelisarjan täydentävän 
niitä ja helpottavan valmennusta. 

Kertaan vielä tavoitteet:
1. Aikuisena luottavainen, innokas 

ja tehtävään keskittyvä koira.
2. Reaktionopea ja kehonsa täysin 

hallitseva koira.
3. Hyvä kehon valmius vastata kilv-

anajon koviin rasituksiin.

Mielestäni on hyvä toimia näin: 
2–4 kuukauden iässä nyhtämistä ja 
riitelyä pennun kanssa lelusta narun-
pätkän päässä. Kun pentu on ravistel-
lut lelun hengiltä, se vaihdetaan herk-
kupalaan. Tätä tehdään kaksistaan il-
man lauman uhkaa ja niin paljon kuin 
suinkin. Ainakin kahdesti viiden mi-
nuutin ajan ennen ruokailua. Lauman-
johtajuus osoitetaan heti pennun tul-
tua taloon. Se tehdään opastamalla ja 
vaatimalla. En voi liikaa painottaa tä-
tä. Pennulla on oltava turva, johon se 
voi luottaa, joka ohjaa sitä, joka pal-
kitsee sen kun se toimii oikein ja tur-
vaa, kun pelottaa esimerkiksi ukkonen 
ja muu melu ja paukut. Olen tässä me-
luasiassa toiminut niin, että soitan mi-
elimusiikkiani tosi lujaa pentu sylis-
säni. Siinä pentu aistii sen, että melu 
on hyvä juttu, kun pomokin pitää sii-
tä. Tätä toistellaan 4–5 kertaa tunnin 
verran kerrallaan. Pitää soittaa niin ko-
vaa, että naapurit valittavat.

Laumanjohtajuus on myös sitä, että 
pentu seuraa johtajaa. Se opitaan met-
säretkillä. Useimmiten metsäretkeen 
tarvitaan auto ja karttoja sekä navi-
gaattori tai kompassi. Pennun kanssa 
metsän ei tarvitse olla iso. Pomo kier-
tää ympyrää ja pentu seuraa. Kant-

tia ja malttia pitää olla niin, että po-
mo ei seuraa pentua, ei koskaan. Kut-
suäänien päästely on tarpeen, jos pen-
tu tuntuu eksyneen. Koirat ovat usko-
mattoman lahjakkaita seuraamisessa. 
Siihen pitää luottaa paljon. varsin no-
peasti ipana oppii pitämään yhteyden 
pomoon. Näissä harjoituksissa muu 
lauma ei saa olla mukana, vaan pentu 
hoitaa asiansa itse ja pärjää ja palkitaan 
vähän väliä. Harjoitus kestää 20–50 
minuuttia mieluiten kahdesti viikossa. 

Koska varsinkin Uudellamaalla on 
vaikeaa löytää sopivan rauhaisaa met-
sää etäältä vilkasliikenteisistä teistä, 
niin toivon sellaisen paikan löytymi-
sestä kerrottavan muillekin.

Viidestä noin kymmeneen kuukau-
den välinen aika on valmennukselli-
sesti tärkein. Tämä valmennuskausi 
päättyy, kun pennun kasvu hidastuu 
alle 1 cm kuukaudessa säkä mitattuna. 
Se ole kovin kauan, mutta etsikkoai-
ka on käytettävä täydellä teholla. Tä-
nä aikana pennun keuhkot, sydän, ve-
renkierto yleensä ja muutkin elimet so-
peutuvat kasvaessaan vallitsevaan rasi-
tukseen. Jos vallitseva rasitus on tässä 
vähäistä, niin ei keholta myöhemmin-
kään voi paljoa odottaa. Vallitsevan ra-
situksen tulee kuitenkin olla kohtuul-
lista, ettei tule vinoutumia.

Kohtuullista on helppoa sanoa, 
mutta mikä se kohtuus oikein on. Se 
on sitä, että pennulle vedetään onkea 
1–2 kertaa päivässä joka päivä. Vedon 
tulee aina jäädä vähän kesken. Lisäk-

si vedetään käsivetolaitteella tai autolla 
50–100 metrin vetoja kaksi vetoa pe-
räkkäin kerran tai pari viikossa. Vedon 
päätyttyä viehe vaihdetaan herkkupa-
laan. Edellä mainittu onki on laite, 
jossa on noin viisimetrinen vapa ja sen 
päässä 4,5-metrinen naru, jonka pääs-
sä on viehe. Onkea vedetään mahdol-
lisimman monipuolisessa ja vaikeas-
sakin maastossa. Metsäretket pitene-
vät yli tunnin mittaisiksi ja ne tehdään 
edelleenkin ilman laumaa. Kerran tai 
kahdesti viikossa on hyvä. Koirapuisto 
ynnä muuta muiden vieraiden koirien 
kanssa telmimistä, mieluiten ilman 
hihnaa, harrastetaan niin paljon kuin 
suinkin. Niin koirapuisto kuin metsä-
retkikin lopetetaan viimeistään siihen, 
kun pentu alkaa istuskella.

Tässäpä tärkeimmät ohjeet pen-
nun nopean kasvun aikaiseen val-
mennukseen. Huomautan vielä ker-
ran siitä, että koira on vain ker-
ran pentu eikä sitä voi ottaa uusiksi. 
 
Hitaan kasvun aikainen valmennus

Teini-ikä alkaa, kun pennun kas-
vu isoilla roduilla alittaa yhden sent-
timetrin kuukaudessa. Whippeteillä 
sopiva lienee 5 mm/kk. Silloin mah-
dollista sen kehon raskaampi kuormit-
taminen vieheenvedon avulla. Tämän 
kuormittamisen edellytyksenä on, et-
tä pentuaikana koiraa on valmennet-
tu viehevarmaksi niin, että se haluaa 
kuormittaa kehoaan, vaikka tämä te-
kee kipeää sen lihoissa. Tämä haluk-
kuus tunnetusti vaihtelee paljon niin 
rotujen kuin yksilöidenkin välillä. Li-
säksi muistutan, että huonokuntoinen 
koira särkyy herkemmin. Sen koor-
dinaatio ei riitä eikä voimiakaan ole 
tarpeeksi vaikkapa yllättävän esteen 
väistämiseksi tai lipsahtaneen aske-
leen aiheuttaneen horjahduksen kor-
jaamiseen. Vielä pitää sanoa se, että 
greyhoundit ja italiaanot saattavat ol-
la niin herkkää laatua, että seuraavat 
ohjeet eivät sovi – ainakaan kokonaan. 
 
Vieheen ajamisesta

Viehevarma koira laittaa kaikki pe-
liin viehettä ajaessaan. Se tarkoittaa si-
tä, että lihakset tekevät työtä niin pal-
jon kuin sen rahkeissa riittää. Keuh-
kot käyvät täysillä. Sydän pumppaa 
maksimitehollaan ja lihakset käyttä-

Pennulla on oltava turva, 
johon se voi luottaa, joka 
ohjaa sitä, joka palkitsee 
sen kun se toimii oikein 
ja turvaa, kun pelottaa 
esimerkiksi ukkonen ja 
muu melu ja paukut.
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vät kaiken saamansa hapen. Tästä seu-
raa monta asiaa. Ensinnä koira pitää 
lämmittää revähdysten välttämiseksi. 
Suorituksen jälkeen koira pitää jääh-
dyttää, sillä sen ruumiinlämpö nousee 
ajon aikana. 

Toiseksi, sen suorituskyky on mitat-
tavissa ja kunnon kehitys seurattavissa. 
Muuttuvia tekijöitä toki on, mutta jos 
suoritusta voi verrata muiden suorituk-
siin, niin kunnon kehitys tulee esiin.  

Kolmanneksi ja valmennuksen kan-
nalta tärkeimmäksi tulee se, että kaik-
kien tärkeiden elinten suorituskyky 
nousee. Keuhkot ja verisuonet laajene-
vat ja verimäärä lisääntyy sekä tieten-
kin lihakset voimistuvat. Keuhkojen 
merkittävä laajeneminen ja verisuonis-
ton tilavuuskasvu päättyy lähes täysin, 
kun koiran kasvu loppuu. Sydäntä ja 
muita lihoja on valmennuksella help-
po voimistaa iäkkäämmillekin koiril-
le. Kovassa rasituksessa myös luusto 
vahvistuu ja luuston kulmat muuttu-
vat laukkaa edistäviksi.

Koska vieheenajo on äärisuoritus, 
sitä tulee harjoittaa viisaasti ja oikein. 
Kerhojen järjestämät ratajuoksuhar-
joitukset tässä kasvun vaiheessa eivät 
yksin riitä. Ne riittävät kyllä jo val-
miin kilpakoiran kunnon ylläpitoon ja 
ovat kiva tapahtuma niin koirille kuin 
valmentajillekin. 

Teinikoiran kehoa rakennettaessa 
tarvitaan lisäksi etenkin intervalleja ja 

myöhemmin muutama maratonveto. 
Intervalli on 150–200 metrin veto sekä 
ylä- että alamäkeen. Näitä voi vaaratta 
vetää vaikka kymmenen tai ylikin, mi-
nuutin välein jotakuinkin kuinka pal-
jon vaan, paitsi ei anaerobisten suori-
tusten jälkeen ainakaan kahteen–kol-
meen päivään ja maratonin jälkeen 
kahteen viikkoon.

Anaerobinen on sitä, että hengi 
tyshappi ei riitä lihastyöhön ja osa  
hapesta otetaan verensokerista, jo-
ka happanee ja veri sakenee. Tällais-
ten suoritusten jälkeen vain vapaata 
liikuntaa ilman viehettä ainakin pari 
kolme päivää. Hyväkuntoisen koiran 
raskaskin hapotus on kahdessa viikos-
sa ohi. Näyttää olevan niin, että hapo-
tuksen poistumista voi nopeuttaa va-
paalla liikunnalla ja sokeroimalla fruk-
toosilla kevyesti ruokaa. 

Palataanpa vieheenvetoon. Siihen 
tarvitaan käsivetolaite tai auto ja um-
piperätie. Ennen vetoja on parasta tar-
kistaa tie päähän asti, ettei tule yllä-
tyksiä. Kolmen tai useamman hen-

Ensinnä koira pitää 
lämmittää revähdysten 

välttämiseksi. Suorituksen 
jälkeen koira pitää 
jäähdyttää, sillä sen 

ruumiinlämpö nousee ajon 
aikana.
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kilön voimin vedot sujuvat joutui-
sasti. Heistä yksi lähettää, toinen ve-
tää ja kolmas ottaa vastaan ja palkit-
see. Palkinta on tärkeä osa valmennus-
ta. Jos koiria on paljon, niin auto on 
paras. Sillä voi vetää molempiin suun-
tiin. Autolla vedon käytäntö on seuraa-
va: viehe kiinnitetään auton vetokouk-
kuun, puskuriin tai takakonttiin hai-
tan kera. Haitta voi olla vaikka puuka-
pula. Vetonarun tulee olla niin pitkä, 
että viehe näkyy peruutuspeilin ala-
osassa ja tietä pitkälti taaksepäin. Au-
to kiihdytetään noin 50 km/h vauh-
tiin koiran lähetyspaikalle, koska koi-
ra kiihtyy paljon autoa nopeammin. 
Auton nopeus sovitetaan koiran vauh-
tiin ja huomioidaan myöhempää ver-
tailua varten. Vertailun vuoksi kerron, 
että alamäkinopeudet salukeilla ovat 
olleet 62–72 km/h. Lukemat sisältä-
vät mittarivirhettä, mutta ovat keske-
nään vertailtavissa. Tuon 62 km/h:n 
koira kerkeää hyvin käyttövalioaikoi-
hin, koska sen vauhti ei matkalla juu-
rikaan hidastu. Se on saatu mahdol-
liseksi pentu- ja teinivalmennuksella. 

 

Kisapainosta

Kisapaino on tärkeä osatekijä. Läs-
kin raahaaminen vie voimia. Toisaalta 
isot keuhkot, suuri verimäärä ja vah-
vat lihakset painavat nekin. Iso paino 
on hyväksi, kun se on oikeissa paikois-
sa. Hyvässä kuosissa oleva kilpakoira 
on kuiva, sen kylkiluut erottuvat pal-
lokeuhkojen ympärillä selvästi. Nämä 
pallokeuhkot muodostuvat hitaan kas-
vun aikaisissa harjoituksissa. Ruokin-
ta tietenkin vaikuttaa koiran painoon 
yhdessä liikunnan kanssa. Ruoan tu-
lee olla laadukasta eikä mitään pöt-
könjatkoa, jollaista on paljon tarjolla. 
Pötkönjatko laajentaa tarpeettomasti 
mahaa ja etenkin suolistoa. Kummat-
kaan eivät edesauta juoksusuoritusta. 
Ruokaa on hyvä antaa useasti ja vähän 
kerrallaan. 

Koira on hyvä myös ulkoiluttaa en-
nen ruokailua. Se oppii pian suolen-
tyhjennyksen nopeuttavan ruuan saan-
tia. Näin aamu- ja myöhäisiltalenkki 
jäävät sopivan lyhyiksi eikä koiran tar-
vitse ruokailla jalat ristissä. 

Raskaassa treenissä oleva, vielä kas-
vava koira tarvitsee erityisesti proteii-
neja ja kalkkiakin. Niitä se saa helpos-
ti kaloista. Kaikki kalalajit kelpaavat. 
Kalat keitetään perkaamattomina suo-
lineen, suomuineen. Ne sulavat koi-
ran mahassa olemattomiin. Olen jau-
hanut kalat tehosekoittimessa mössök-
si ja pakastanut yhden päivän annoksi-
na = 30 g/5 kg koiraa. Mössö pitää pa-
kastaa heti sen jäähdyttyä, sillä se pi-
laantuu uskomattoman nopeasti. Tä-
tä tarjotaan rasituspäivinä ja kahdes-
ta kolmeen päivää vielä rasituksen jäl-
keen. Jos koiraa alkaa rasvoittua, vä-
hennetään perusruokaa. Jos on omia 
kalapaikkoja, niin ostakaa Veke-katis-
ka. Se kalastaa hyvin pikkukalaa. Sii-
hen kannattaa kokiessa jättää jokunen 
särki houkuttelemaan petokaloja sekä 
muita särkiä, jotka viihtyvät parvissa. 
Merellä särkiäkin parempia ovat sala-
kat. Kalakauppa on tunnetusti varmin 
apaja.

Nyt jätetään kalajutut ja pa-
lataan vieheen vetoihin.  
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vin harvinaista herkkua. Se on lisäbo-
nus, joka tulee, jos on tullakseen, mut-
ta valmentaminen on kivaa ja koiraki-
soista saa lisäsisältöä arjen keskelle.

Onko Moppe valmis kisauraan?

Koiran korkeuskasvun päätyttyä 
päättyy myös sen kehon ja mielen kas-
vatuksen etsikkoaika. Tuosta mielen 
kasvatuksesta pitää sanoa se, että var-
sinkaan viehevarmuus ei ole itsestään-
selvyys kaikilla koirayksilöillä. Sitä ei 
voi jättää sattuman varaan, jos haluaa 
koiran pärjäävän kykyjensä mukaisesti 
kilpailuissa. Niihin saluki saa osanot-
to-oikeuden täytettyään 18 kuukautta 
ja radalle suoriuduttuaan hyväksytysti 
koejuoksuista.

Usein, liian usein, ensimmäinen 
ryhmäkoejuoksu on koiralle ja sen val-
mentajalle uusi tilanne. Ensi kertaa sii-
nä punnitaan se, kuin ”meidän Moppe” 
pärjää vaativassa ratajuoksukokeessa. 

Mikä on aika? Häiritseekö se muita? 
Uskaltaako se ohittaa? Lähtikö se mää-
rätietoisesti ja arastelematta? Sietääkö 
se häirintää? Onko siitä ratajuoksijak-
si? Vastaan tähän niin, että jos pentu-
ajan leikit ja teini-iän harjoitukset on 
voitu tehdä niin, Moppe hyvin suurella 
todennäköisyydellä suoriutuu kokeista 
mainiosti, ellei peräti erinomaisesti ja 
saa kilpailukirjan.

Koira on nyt sellainen, miksi se on 
vanhemmiltaan saamansa perimän ja 
siihen liittyvän, sangen sattumanva-
raisen geneettisen hajonnan ansiosta 
muodostunut. Kertaan vielä, että tä-

Kysymys kuuluu: kuinka paljon ve-
toja on hyvä? 

Mikäli pitkiin, yli kahden tunnin 
metsäretkiin ei ole mahdollisuuksia, 
korvataan ne intervalleilla. Valeras-
kailla nartuilla vain intervalleilla voi 
korvata sen rasituksen, jonka ne met-
säretkillä jättävät tekemättä. Ne vain 
lonkivat perässä ilman mitään kiirettä. 
Polkupyörällä voi myös pakottaa lais-
kurit työhön. Se ei ole paras vaihtoeh-
to, mutta on paljon enemmän kuin ei 
mitään liikuntaa kerhoharjoitusten vä-
lissä. Kiiman aikaan lähes ainoa keino 
on polkupyörä, ellei valmentajassa ole 
juoksijan vikaa. Sillä ajetaan niin lujaa, 
että koira juuri ja juuri pysyy ravilla ei-
kä vielä laukkaa. Ravia 10 minuuttia 
ja sitten jaloittelua 10 minuuttia. Tätä 
tunnista puoleentoista kolmesti viikos-
sa. Munakello on näissä hommissa hy-
vä apuväline. Ennen pyöräilyä koiran 
tulee tyhjentää suoli ja rakko, se kun 
pysähtyy näitä toimituksia tekemään 
ja kaataa pyöräilijän.

Edellä olevan aerobisen liikunnan 
lisäksi tarvitaan anaerobisia suorituk-
sia. Pienille koirille riittää 200 m, vi-
pukoille ainakin 350 m ja isommille 
480 m tai yli. Yleensä kerran viikossa 
näitä riittää. Lisäksi teinikoirille näyt-
tää olevan hyväksi muutama mara-
tonsuoritus. Se on sitä, että vedetään 
useampi täysmatka noin tunnin välein 
tai kun pulssi on laskenut sadan tie-
noille (joka voi kestää yli tunninkin). 
Maratonit voi alkaa sitten, kun koiran 
vauhti säilyy tasaisena eikä laskevana 
normaalimatkan lopussa.

Tässäpä tärkeimmät teini-iässä. 
Miksi kaikki tämä vaivannäkö?

Siksi, että meidän Moppe saisi käyt-
töönsä kaikki ne voimavarat, jotka sil-
lä on.

Koska meidän Moppe rakastaa in-
tohimoisesti vieheenajoa ja sitä, että se 
saa touhuta pomon kanssa.

Siksi, että valmennus on aina-
kin poutasäällä kivempaa kuin TV:n 
katselu

Siksi, että oman koiran osallistumi-
nen kilpaan on todellakin muuta kuin 
arjen rutiinit

Sen haluan vielä toistaa, että voit-
taminen on toki hienoa, mutta ko-

hän muodostumiseen on voinut vai-
kuttaa pentu- ja teini-iän valmennuk-
sella. Tietenkin monipuolisella ravin-
nolla on osuutensa myös. Eläin on si-
tä, mitä se on syönyt. Myös korvienvä-
lissä alkaa olla aika valmista. Nyt uu-
den oppimiseen tarvitaan enemmän 
toistoja tai voimakkaampaa mielihy-
vän/mielipahan tai kivun kokemuksia. 
Koiran henkinen kantti tai sen puute 
alkaa olla selvillä. Hyvä itsevarmuus 
on kilpakoiralla tietenkin tavoiteltava, 
mutta ei pakollinen ominaisuus. Vie-
hevarmuus, siis se, että koiralla on ko-
va halu ajaa, on henkisen puolen tär-
kein ominaisuus. Viehevarmuus paik-
kaa luonteenlaadun puutteita parhai-
ten. Sitä ei saa jättää geneettisen sat-
tuman varaan. Pentuiässä tämäkin 
ominaisuus syöpyy syvimmälle koiran 
mieleen. Niinpä arkakin Moppe voit-
taa pelkonsa. Vastustamattoman ajo-
halun siivittämänä se säntää pälyile-
mättä lähtökopista ja turhia kiertele-
mättä suorittaa ohitukset.

Onko mitään enää tehtävissä? 
Tarvitseeko enää tehdä mitään?

On toki ja tarvitsee kyllä. Edellä lie-
nee käynyt selväksi se, että pentuai-
kana valmennetaan henkisellä puo-
lella ja teini-iässä harjoitetaan kehon-
rakennusta. Nyt, kun rakentamiset 
on rakennettu, aletaan valmistautua 
kilpailuun.

Valmistautuminen sisältää muuta-
mia perusasioita. Koiran tulee olla ter-
ve. Kaikki tulehdukset heikentävät ve-
riarvoja ja sen myötä suorituksia. Ul-
koiset tulehdukset voi havaita aistin-
varaisesti, kun se tulee ajoissa tehdyksi 
eli tarkistukset ainakin kaksi viikkoa 
ennen kilpailua. Säännöllinen viikoit-
tainen tarkastelu on paras. Sisäisiä tu-
lehduksia ei näe, kuule tai haista. En-
si merkkejä niistä ovat eräänlainen ha-
luttomuus ja vireystilan aleneminen. 
Kaikki tulehdukset näkyvät lepopuls-
sin nousuna. Lepopulssi on koirakoh-
tainen ja sen normaali taso on tarpeen 
olla tiedossa. Se ilmaistaan sydämen-
lyönteinä minuutissa koiran ollessa ke-
tarat ojossa unten mailla. Koska lepo-
pulssi huojuu jonkin verran, täytyy 
tehdä 3–4 otosta ja laskea keskiarvo. 
Mikäli lepopulssi on ilman 

Viehevarmuus, siis se että 
koiralla on kova halu ajaa, 
on henkisen puolen tärkein 
ominaisuus. Viehevarmuus  
paikkaa luonteenlaadun 
puutteita parhaiten. Se 
ei saa jäädä geneettisen 

sattuman varaan.
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 Kunnon kehittymisen seuranta 
ja ylikunto

Ylikunto on seurausta liiasta rasi-
tuksesta. Se ilmenee niin, että vaikka 
kaikki näyttää olevan kunnossa, tulos-
taso ei ole tyydyttävä. Siis vaikka ajo-
halut ovat hyvät, kilpailupaino on oi-
kea ja veriarvot kohdallaan, niin kui-
tenkin tulokset jäävät huonoiksi. Yli-
kunto poistuu vain levolla. Ei viehee-
najoa. Ei riistanajoa. Ei hippasilla oloa 
muiden koirien kanssa. Tätä kurjuutta 
ainakin kaksi kuukautta. Tämän jäl-

tiedettyä syytä useampana päivä-
nä koholla, on syytä ottaa verikokeet 
ja sydänäänet sekä ryhtyä tarvittaviin 
toimiin.

Kilpailupaino on tärkeä osatekijä. 
Oikea kilpailupaino pitää etsiä. Ylei-
sohje on, että läskit pois ja puntariin. 
Tämän jälkeen lisättyä proteiiniruo-
kintaa ja tasaista rasitusta. Paino alkaa 
hiukan nousta lihasmassan lisääntyes-
sä. Aikanaan tulee tilanne, jossa suo-
ritukset eivät enää parane. Silloin on 
saavutettu oikea kilpailupaino.  Nyt 
lopetetaan lisätty proteiinin tarjonta ja 
rasitusta kevennetään hiukan. Perus-
ruuan määrää muuttamalla pidetään 
paino vakaana. Kolmivuotiaasta läh-
tien oikea kilpailupaino näyttää pysy-
vän samana. Kilpailukauden päätyttyä 
olen jättänyt vieheenvedot kokonaan ja 
koiran on hieman lihonut. Huhtikuun 
kirkkaiden päivien koittaessa alkaa 
valmistautuminen uuteen kisakauteen. 

Palautuminen saattaa 
kestää päivän tai viikon 

koirayksilöstä, sen kunnosta 
ja rasituksen kovuudesta 

riippuen.

keen harjoitukset on hyvä aloittaa va-
rovasti, ettei ylikunto pitkity. Varmin-
ta on aloittaa vieheen ajot vasta seuraa-
vana keväänä.

Ylikunnon voi havaita myös siitä, et-
tä hapottaneen rasituksen jälkeen puls-
si laskee selvästi aiempaa hitaammin. 
Nämä pulssit ovat koirakohtaisia ja sen 
kunnon mukaan vaihtelevia, mutta jos 
pulssi on 120 tai yli vielä 45 minuuttia 
huonon suorituksen jälkeen, niin yli-
kunto taitaa olla päällä. Pitää vielä sa-
noa se, että mitä vähemmän valmennet-
tu koira on, sitä herkemmin se joutuu 
ylikuntoon. Valmentamatonta koiraa ei 
siis pidä alkaa yhtäkkiä rasittaa kovas-
ti. En tiedä vapaan liikunnan johtaneen 
ylikuntoon, joten arvelen sitä voitavan 
harjoittaa mielin määrin. Vieheenveto 
tai riistan ajot ovat ne toimet, joiden jäl-
keen tarvitaan toipumisajat. Nekin ovat 
koirakohtaisia, mutta yleisohje on, että 
kun lepopulssi on palannut normaalik-
si, niin hapotus on ohi.
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Tässäpä tärkeimmät tästä touhusta. 
Jospa kuitenkin vielä hiukan kiteytte-
len asioita:

Viehevarmuus on kilpailukoiran 
tärkein ominaisuus, joka opitaan leik-
kimällä ja palkitsemalla noin 1–6 kuu-
kauden iässä.

Keho rakennetaan kestäväksi ja no-
peaksi noin 5–12 kuukauden iässä ve-
tämällä paljon intervalleja ja joitain 
maratoneja loppukuukausina.

Koiran kuntoa ja terveydentilaa seu-
rataan ilman lääkärikuluja sydämen-
sykkeen seurannalla.

Oikean kilpailupainon tietäminen 
on tärkeää. Kun paino on kohdallaan 
ja muutkin asiat ovat kunnossa, niin 
askel on keveä ja mieli virkeä.

Tähän tässä pyrin. Koiralla on kivaa 
ja valmentaja kokee onnistumisia. Jäl-
leen kerran, voittaminen on kivaa, mu-
ta oman tason parantaminen vielä ki-
vempaa. Ja kivaa piisaa, kun on oikeat 
tavoitteet ja keinot niiden saavuttami-
seen. Vielä muistututan siitäkin, että 
koira on koira. Se haluaa touhuta lau-
mansa johtajan kanssa.

Kilpakoiran ruokinnasta

Kilpakoiran ruokinnasta on tär-
keimmät jo kerrottu, mutta kisaa 
(etenkin ratakisaa) edeltävä ruokin-
ta poikkeaa normaalista. Yleisessä tie-
dossa on, että koiran ruuansulatus on 
nopeaa. 18–20 tunnin kuluttua syöty 
ruoka on muuttunut lannaksi, ener-
giaksi ja kehon rakennusaineiksi, mut-
ta toivottavasti ei rasvaksi. Niinpä noin 
20 tuntia ennen starttia lopetetaan 
kuitujen syöttö ja siirrytään puhtaam-
man energian tarjontaan. Kun kuitu-
ja ei ole, suolisto tyhjenee. Siis soke-
reita niin paljon kuin uppoaa tai enin-
tään 25 g/5 kg koiraa, tarjotaan kol-
messa erässä à 8 g/5 kg koiraa. Useim-
mille koirille ei uppoa näinkään pal-
jon, mutta se ei haittaa, koira kun sää-
tää syömisiään vähintään riittävään 
määrään. Viimeinen annos annetaan 
1–2 tuntia ennen starttia. Startin jäl-
keen tankataan niin paljon kuin up-
poaa. Sitten palataan normaalin ohjel-
man mukaiseen ruokintaan.  

Palautuminen saattaa kestää päi-
vän tai viikon koirayksilöstä, sen 
kunnosta ja rasituksen kovuudesta 
riippuen. Yleistieto on se, että rasi-
tuksiin tottuneen koiran elimistö pa-
lautuu nopeammin ja se pystyy pi-
kaisemmin uusiin hyviin suorituk-
siin. Koira on valmis uuteen rasituk-
seen, kun lepopulssi on ollut pari päi-
vää normaali. 

Valmennuksen tai kilpailun sisäl-
täessä useampia suorituksia peräk-
käin, on hyvä seurata seurata lyönti-
tiheyksien laskua. Tämä kertoo koi-
ran palautumisesta ja siitäkin, kuinka 
tosissaan Moppe juoksi. Kun into al-
kaa laskea, pitää vieheenajoa vähentää 
ja lyhentää matkat intervalleiksi. En-
simmäinen laskenta tehdään heti ajon 
päätyttyä, se kertoo innokkuudesta. 

Toinen laskenta kymmenen mi-
nuutin kuluttua; tämä kertoo yleis-
kunnon tasosta. Kolmas laskenta 
noin 45 minuutin kuluttua ja tämä 
kertoo palautumisesta ja yleiskunnos-
ta. Yksi laskentasarja ei paljoa kerro, 
mutta sen sijaan muutokset aiempiin 
samanlaisiin rasituksiin verrattuna 
kertovat joko sen, että koira palautuu 
normaalisti tai nopeammin (mikä on 
hyvä) tai hitaammin, mikä on huono 
ja kertoo jostain ongelmasta.

Arvokilpailuiden alla näyttää ole-
van hyvä pitää koira ”koipussissa” 
3–4 päivää. Se tarkoittaa sitä, että va-
paatakin liikuntaa on hyvin vähän tai 
ei ollenkaan. Koipussissa vilkas koi-
ra turhautuu hiukan, mutta sitä voi 
helpottaa kävelylenkeillä hihnassa. 
Tällöinkin kaikenlainen riekkumi-
nen on ehdottomasti kiellettyä. Kisa-
paikalla saa sitten esittää ponteviakin 
vaatimuksia päästäkseen ajamaan. It-
se asiassa tällainen käytös helpottaa ja 
tehostaa lämmitystä. Kohtuus tieten-
kin tässäkin, mutta muutaman mi-
nuutin ponnekas vaatimus on eduk-
si ennen starttia. 



48 Saluki

The Arabian Beauty Contest

Sanna-Maija siirtyi Bellan kanssa ken-
tälle, jossa Hamad al Ghanem tarkaste-
li koiria pitkään. Salukit asetettiin suku-
puolittain, karvanlaaduittain ja ikänsä pe-
rusteella erilaisiin jonoihin, joita hän lii-
kutteli mitä erinäisin tavoin. Salukit liik-
kuivat erilaisissa kokoonpanoissa eritavoin 
Hamad Al Ghanemin ohjeiden mukaan, 
muun muassa serpeentiinejä tehden. Ara-
bi Emiraateissa asuvaa tuomaria paahtava 
helle ei näyttänyt vaivaavan, mutta koirien 
esittäjiä kyllä. Vihdoin Hamad al Gha-
nem valitsi mielestään parhaat: hapsullis-
ten urosvoittaja oli Etham Al Zahra ja si-
leäkarvaisten urosten voittaja Mehr Angiz 
Leander Kapitän. Hapsulliset nartut voit-
ti Elamir Bela Burburry. Sileäkarvaisista 
nartuista Hamad Al Ghanem valitsi ensin 
jatkoon kaksi, Bellan ja tämän sileän tyt-
tären Wallaby’s Anais-Anais’n, mutta va-
litsi sitten Bellan sileäkarvaisten narttujen 
voittajaksi. 

Tämän jälkeen nämä neljä voittajaa jäi-
vät vielä kehään. Perinteisestä ”juostaan 
kehää ympäri”-tavasta poiketen  Hamad 
Al Ghanem halusikin nähdä, mitä esittä-
jät saivat koiransa tekemään ja mitä nämä 
osasivat. Kilpakumppaneiden esittäjät oli-
vat varustautuneet hyvillä makupaloilla ja 
näiden koirat tekivät erinäisiä temppuja. 
Bella seisoi ja sen ilmeestä näki, että sitä 
otti päähän. Edellispäivänä se oli kiskot-
tu kesken unien pitkään reissuun autol-
la ja laivalla, päivällä se oli joutunut ole-
maan muiden koiriemme kanssa hotel-
lihuoneessa konferenssin aikana. Ja nyt 
se oli raahattu kuumalle kentälle esiin-
tymään näyttelyssä. Bellaa harmitti ja se 
mulkoili yrittäen saada minuun katsekon-
taktin. ”Hei haloo, jos Sanna-Maija ha-
luaa seistä pönöttää täällä, etkö sinä voisi 
viedä minua pois? Täällä on tylsää eikä ole 
edes makupaloja!”, sen katse sanoi. Mutta 

teksti Marja Blomqvist 

Ruotsin salukikerho, Svenska Saluki-
ringen täytti viime vuonna 50 vuotta. Juh-
lavuoden päätapahtuma oli Vilstassa hei-
näkuun lopulla järjestetty juhlanäyttely-
viikonloppu, joka alkoi rotukonferenssilla. 
Rotukonferenssin osana järjestettiin the 
Arabian Beauty Contest, jonka tuomari-
na toimi Saluki of Arabia Clubin perusta-
ja ja omistaja Hamad Al Ghanem. Tähän 
näyttelyyn oli etukäteen saanut ilmoittau-
tua rajoitettu määrä uroksia ja narttuja, se-
kä hapsullisia että sileäkarvaisia. 

Olimme ystäväni Sanna-Maijan kanssa 
päättäneet jo edelliskesänä osallistua vii-
konloppuun, rotukonferenssiin ja sen jäl-
keisiin erikoisnäyttelyihin. Arabian Beu-
aty Contestia emme alun perin ajatelleet. 
Sileäkarvaisia narttuja ei kuitenkaan ol-
lut ilmoittautumisajan puitteissa ilmoitet-
tu täyttä määrää ja järjestäjät kuuluttelivat 
lisäosallistujia. Päätimme tässä vaiheessa 
ilmoittaa Bellan (Wallaby’s Zakiyya Zay-
nan) mukaan kilpailuun. 

Bella on syntynyt luonani ja sen isoäi-
ti Sira oli ensimmäinen salukini. Sira oli 
saluki, joka koulutti kahdesta basenjin-
omistajasta salukinomistajan. Se opetti, 
miten hieno saluki voi parhaimmillaan ol-
la, mutta myös, miten tyhmä ja puutteelli-
nen voi salukinomistaja olla. Sira oli suu-
ri persoona. Lapsistaan ja lapsenlapsistaan 
Bella muistuttaa sitä eniten. Sattumaa vai 
ei, Bella on puolestaan Sanna-Maijan en-
simmäinen saluki. Se, joka on kouluttanut 
Sanna-Maijasta, basenji- ja vanhaenglan-
ninlammaskoiraihmisestä, saluki-ihmi-
sen. Bella on meillä Sanna-Maijan kanssa 
yhteisomistuksessa ja sen kanssa olemme 
kokeneet yhdessä jo paljonlaista. 

The Arabian Beauty Contest järjes-
tettiin pitkän konferenssipäivän jälkeen. 
Olimme saapuneet Vilstaan myöhään 
edellisenä iltana ja pitkän helteisen päi-
vän jälkeen mietimme, jaksammeko läh-
teä porottavan kuumalle näyttelykentälle. 
Mutta, kun Bella oli ilmoitettu, päätimme 
kuitenkin mennä. Suoraan konferenssista 
mitenkään valmistautumatta, edes maku-
paloja emme huomanneet ottaa mukaan. 

ei, seistä tönötin katsomassa. 

Katselin, kuinka Hamad Al Ghanem 
halusi seuraavaksi, että koiran esittäjä ir-
rottaa sen remmistä ja lähtee kävelemään 
kutsumalla koiraa samalla. Katselin, kuin-
ka muut koirat lähtivät iloisina seuraa-
maan esittäjäänsä (tai oikeastaan niiden 
makupaloja). Tuli Sanna-Maijan ja Bellan 
vuoro. Sanna-Maija lähti liikkeelle Bel-
laa kutsuen. Bella mulkaisi Sanna-Maijaa 
ja lähti kävelemään suoraan kohti minua. 
Hamad Al Ghanem tuli kysymään mi-
nulta, mistä oli kyse. Kerroin olevani koi-
ran toinen omistaja, jonka jälkeen Hamad 
Al Ghanem viittasi minut kehään ja pyy-
si Sanna-Maijaa poistumaan kehän laidal-
le. Sitten oli minun vuoroni kutsua vapaa-
na olevaa Bellaa. Lähdin kävelemään kut-
suen Bellaa. Katselin sitä silmiin samalla 
lähettäen sille äänettömän pyynnön ”Tu-
le nyt. Tottele. Näytä, että osaat saman 
kuin muutkin, älä kiltti nolaa meitä”. Bel-
la seurasi minua muutaman metrin. Mut-
ta mulkaisi minua sen jälkeen, kääntyi ja 
käveli lopulta Sanna-Maijan luokse. Tässä 
vaiheessa Hamad Al Ghanem pyysi San-
na-Maijaa tulemaan kehään ja pyysi mei-
tä molempia kävelemään. Siinä sitten San-
na-Maijan kanssa kävelimme ja kutsuim-
me Bellaa. Ja se seurasi meitä. Seurasi lop-
puun saakka.

Siinä me sitten seisoimme. Kolme an-
siokkaasti esiintynyttä salukia esittäjineen 
ja Bella meidän kahden kanssa. Mutta mi-
tä sitten kävikään? Hamad Al Ghanem 
käveli voittolautasen kanssa meidän luok-
semme ja julisti Bellan BIS voittajaksi. 
Meille hän kertoi syyn. 

Kuulemma kolme muuta salukia olivat 
olleet yhtä lailla hänen mieleensä. Mutta 
kuulemma ne olivat seuranneet esittäjään-
sä vain makupalojen vuoksi, kun taas Bel-
la seurasi omistajiaan. ”Tämä hieno koi-
ra omistaa teidät molemmat”, Hamad Al 
Ghanem sanoi. ”Ja siitä on syytä olla yl-
peä, hän on oikea saluki.”, hän jatkoi. Ja 
miten oikeassa hän olikaan. On hienoa ol-
la oikean salukin omistama. 

Millä voittaa todellisen Salukin titteli? 

Bella seisoi ja sen ilmeestä näki, 
että sitä otti päähän. Edellispäivänä 
se oli kiskottu kesken unien pitkään 
reissuun autolla ja laivalla, päiväl-
lä se oli joutunut olemaan muiden 
koiriemme kanssa hotellihuonees-

sa konferenssin aikana. Ja nyt se oli 
raahattu kuumalle kentälle esiinty-

mään näyttelyssä. 
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nustaa et mun sisko oli kyl paljon roh-
keempi laivalla ja uskals mennä kaik-
kialle eka. Sisko jäi meidän matkas-
ta Nokialla kun sen uus isi, Juha tuli 
hakeen sitä. En millään ois tahtonu et 
joudutaan erilleen. Onneks en kuites-
ka joutunu olee kauheen pitkään yksin 
ennen kun sain tavata mun uuden vei-
kan Tyrskyn. Mun mielestä se on ihan 
paras veikka ikinä. Se on aina tykänny 
leikkii mun kanssa ja on ollu tosi kär-
sivällinen, vaikka välillä on tullut vähä 
revittyy sitä hännästä tai korvasta. 

Seuraavaks mä annan äitin vähä kertoo 
musta, kun se sano et tahtoo välttämät-
tä sanoo kans jotain. Touko Pouko kiit-
tää ja kuittaa, näkyillään! 

Päätös Toukon meille tulemisesta ta-
pahtui suhteellisen nopeasti, kun ver-
taan edelliseen pohdiskeluumme en-
nen Tyrskyn tuloa. Emme olleet edes 
miettineet perheen lisäystä, ennen kuin 
kuulin Marien suunnittelevan Gem-
man (Ta’zim Gaia Gemmilah) astutus-
ta Assarilla (Elamir Sao Jose). Pari kuu

Nykyään mä asun Helsingissä mun 
isoveikan Tyrskyn (Amias Hadia Min 
Sahra) sekä mun äidin ja isin kanssa. 
Mun isoveikka oli kuulemma kerto-
nu jo meidän lauma hommeleist jo-
tain sen omas tuontiesittelyssä joskus 
2017. Mut siis ollaan tosi paljon edel-
leen mun Teija-mummin sekä sit mun 
papan (Ghazal Alfarana Khaos) ja enon 
(Ta’zim Gohar Ghaos) kanssa. Tosin 
nyt niiden lauma kasvo ja niille muutti 
Tapio (Sincerity Kalimantan Belenus), 
jota rakastan kans tosi paljon. 

Tosiaan mä synnyin siel Kostassa niin 
kun mun enokin. (Helpotti muuten 
paljon kun eno autto alkuun tulkkaa-

mal tätä suomen kielen sönkötystä, 
mut nyt oon onneks jo ihan ite kär-
ryil!) Meit sisaruksii synty yhteensä 10. 
Oli siinä kuulemma Mariella hommaa 
niikun oli äitelki (Ta’zim Gaia Gem-
milah). En kyl ihan täysin ymmärrä 
kun me ihan vähän vaa leikittiin sis-
kojen ja veikkojen kanssa... Meil me-
ni mun mielestä tosi kivasti ja päivät 
täytty aikas lailla samanlaisista askareis-
ta mut musta se oli tosi jees. Sit yhtäk-
kiä 17.6.2017 jotkut tyypit tuli meidän 
luokse Kostaan ja mulle sanottiin et täs 
ois sit sun uus äiti ja isi sekä et tää on 
sun mummi. 

Siis täh?! Olin kuvitellu et jäisin Kos-
taan. Mut ei siin mitää, onneks nää 
osottautu ihan kivoiks tyypeiks ja siin 
si vähän tutustuttiin sekä pikkasen 
myös pussailtiin. Matkaan mukaan 
lähti kans mun sisko (Ta’zim Karesha), 
nii ei ollu ihan nii jänskää mennä autol 
tuntemattomien kanssa. 

Mun mielestä meidän reissu kohti ko-
tia meni tosi hyvin. Tosin pakko tun-

Tuontiesittelyssä Ta’zim Khronos

Moro, mä oon Touko 

ja mä oon kotosin 

Kostasta Ruotsista. 

KUVAT JA TEKSTI SANNE SMEDBERG

TA’ZIM KHRONOS 
” Touko ” 

Uros 
s. 17.4.2017 

kasv. Marie Palmqvist, 
Ruotsi 

om. Sanne ja 
Nuutti Smedberg 

VELJEKSET AMIAS HADIA MIN SAHRA 
JA TA’ZIM KHRONOS
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T U O N T I E S I T T E LY S S Ä

 

 

 

 

FI SE CH 

ELAMIR SAO JOSE

 

 

Baghdad  

Globe Runner

AU GR CH 

Baghdad Sunsation

CIB Baghdad Creme de la Creme

CH Baghdad Unmistakable

AU CH 

Taejaan Erin Brokovitch

CH Qirmizi Emerald

CH Kiabe Shahira

 

PT CH 

Torridon  

Love Me Tender

US CH 

Castlebay Doctor Beat

Motiif Armani of Castlebay

CH Wisdom’s Castlebay Savannah

US CH 

Ranesaw  

Sintara of Torridon

CH Ranesaw Huckle Bare Y Finn

Sintara’s Naizak Raven

 

 

 

 

FI SE DK CH 

TA’ZIM  

GAIA GEMMILAH

 

CIB FI EE BY LT CH 

Ghazal Alfarana  

Khaos 

NORD FI SE NO CH 

Aziz Varedat

CH Khalils Faudawi Fiddi Farih

CIB Aziz Lezzat

CIB FI LV RU CH 

Ghazal Alfarana  

Hadha Hasan

CIB Aziz Kabir

CH Ghazal Alfarana Feel My Heart

 

Djelal  

Beautiful Jade

SE LT CH 

Abu Baqur’s Fazilat Zud

CH Arriyad Aazadam

Abu Baqr’s Ba Mazeh

 

Farousi Midnite Parti

CH Farousi Tabbal

Farousi Shahil Raqqasa

kautta pohdittuamme totesimme että 
se on menoa ja jos vain poikia tulee, 
niin Tyrsky saa veikan. 

Poikia syntyi kuusi, joista pääsimme
toisena valitsemaan kuka meidän oma 
vauva tulee olemaan. Valinta tapahtui 
Marien kertoman ja kuvien perusteel-
la. Kävimme Nuutin kanssa pitkiä kes-
kusteluja, kun pohdimme kaikkea mi-
tä olimme pennuista kuulleet ja mitä 
kuvia olimme nähneet. Lopulta saim-
me aikaan yksimielisen päätöksen sii-
tä, kuka on meidän oma Touko vauva. 

Päätöksen saimme aikaan ennen kuin 
pennuille oli annettu virallisia nimiä, 
joten pääsimme vaikuttamaan itse ni-
meen. Kreikkalaisessa mytologiassa 
kaiken alku on Khaos. Khaokselle syn-
tyi jälkeläisiä, joista yksi oli maan ju-
malatar Gaia, titaanien ja useiden ju-
malien äiti. Gaia synnytti Khronoksen, 
jonka ajatellaan olleen titaaneista voi-
makkain. Meidän laumamme on saa-

nut alkunsa Kallesta, jonka virallinen 
nimi on Ghazal Alfarana Khaos. Kallel-
la on tytär Gemma, jonka virallinen ni-
mi on Ta’zim Gaia Gemmilah. Niinpä 
Gemman pojasta, Toukosta tuli Ta’zim 
Khronos ja suvun perinne jatkuu. 

Emme ole vauvavalintaamme katuneet 
kertaakaan. Touko on aivan mahtava! 

Toukolla on lempeä ja leikkisä luonne 
sekä hän on hyvin määrätietoinen kai-
kessa tekemisessään. Touko on täydel-
linen jäsen meidän laumaamme.

TA’ZIM KHRONOS JA ÄITI, TA’ZIM GAIA 
GEMMILAH
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Taloon tuli aatteen saluki, punai-
seksi rekisteröity. Perikunta kun sai 
tietää tulokkaasta ja tapasi kotiväen 
taas kerran uudelle tulokkaalle ni-
meä miettimässä, tuumasi ykskan-
taan, jotta tälle salukille on annet-
tava nimi sen sosiaalis-taloudellisen 
tai poliittisen järjestelmän mukaan, 
jonka tunnusmerkkinä punainen 
väri on kautta aikojen historian saa-
tossa toiminut. Saatiin nimipöy-
tään ensimmäisten ehdotusten jou-
kossa kunnon kommunistit Putin, 
Stalin, Marx ja Mao. Aika paksul-
ta tuntui silti ajatus salukinomista-
jasta huutelemassa luoksensa naa-
purimaan nykyistä tai entistä johta-
jaa tai näiden kavereita. Vaan sitten 
kun ehdotusten perässä siirryttiin 
uudelle mantereelle, nimi salukil-
le löytyi välittömästi: Comandante 
Che Guevara. 

Nimestä on sittemmin muodos-
tunut eräänlainen ikätesti, sillä vä-
hän varttuneemmat kyselijät ni-
kottelematta nielaisevat tuon 1967 
kuolleen argentiinalaisen vallan-
kumousten tekijän nimen, mut-
ta nuorempi väki jää enempi nyö-
kyttelemään, jotta vai semmonen 
nimi, minkähänlaisesta hatusta se 
on vetäisty… Rakkaalla salukil-
la on monta nimeä ja kasvattajalle 
aatteen saluki tulee aina olemaan 
Vertti.

On meillä vuosien saatossa mo-
nenlaista pentua ollut, mutta ei iki-
nä näin kovaäänistä. On kuulemma 

äänekäs jo toisessa polvessa, kun se-
kä isä että äiti ovat olleet toimissaan 
vähemmän hiljaisia. Pentu on mie-
lestään aina väärässä paikassa, se 
haluaa toiseen paikkaan, tai sillä on 
nälkä, tulenpalava nälkä, tai tylsää, 
kuolettavan tylsää. 

Se huutaa peilikuvalleen ja kun 
pelikuva näyttää vastaavan, se huu-
taa kovempaa. Se huutaa ikävys-
tymistään ja salukikavereilleen se 
huutaa ja karjuu kai siksi, että oli-
si isojen silmissä uskottavampi. En-
täs kun ihmislapsi tuli viikonlop-
pukylään ja alkoi herättää huomio-
ta huonolla kuulollaan. Monta ker-
taa sai häneltä asioita kysyä, joskus 
ihan olkapäästä kopaista, ennen 
kuin vastauksen sai. Lopulta huo-
mattiin, että lapsella oli korvatul-
pat korvissaan, hän ei ollut jaksanut 

kuunnella vallankumousten tekijän 
meteliä.  Mutta ihan niin kuin pa-
peritehdaskaupungissa asukkaat ei-
vät huomaa sellun hajua, niin tot-
tuuhan sitä tuollaiseen ämyriinkin, 
kun se muuten on niin tavattoman 
suloinen. Kotiväki ei ole korvatulp-
pia tarvinnut

Kun pennulla on leikkihetki, 
kun se puuhailee omiaan ja kaive-
lee lelukoppaansa, se ennemmin tai 
myöhemmin siirtyy leikkikaluis-
ta tarve-esineisiin ja aloittaa kup-
pinsa heittelyn. Kupinheittely on 
pennusta ihan parasta ajanvietettä 
ja siitähän sitä ääntä sitten syntyy-
kin, se kun on ruostumatonta teräs-
tä se kuppi. Ruoka ei meillä kupis-
sa seiso, kun tämä pentu on kova 
syömään, eikä siis ruoka sotke paik-
koja kupinheittelyssä, mutta vesi on 
toinen juttu. Muutamat kymmenet 
litrat, kun oli kuivattu vettä par-
ketilta, hankittiin vesikupiksi as-
tia, jota pentu ei saa enää kaadet-
tua eikä lennätettyä. Vaan ruoka-
kuppi lentää yhä, eivätkä lennot ole 
mitenkään sidottuja kellonaikoihin. 
Se on tyrmäävä herätys ja äkkiylös-
nousu, kun pimeydessä keskellä yö-
tä kilahtaa ruostumaton teräs patte-
rin kautta parkettiin, se on niin no-
pea liike, että verenpaineetkin jää-
vät tyynylle. 

Edellä jo mainittu lelukoppa on 
täynnä tavaraa, mutta sieltä ei löy-
dy mitään niin mahtavaa kuin on 
vessaharja! Harjassa on ilmeisesti 

Comandante 

       Che Guevara 

                        

TEKSTI JA KUVAT SIRPA TAVASTI

Edellä jo mainittu  
lelukoppa on täynnä  
tavaraa, mutta sieltä  
ei löydy mitään niin  
mahtavaa kuin on  

vessaharja! 
Harjassa on ilmeisesti 
mukavan vaihtelevaa 

pintaa kutiaville ikenille, 
kovaa ja pehmeämpää, 

ja saattaa sen 
ominaishajukin olla 

houkutteleva
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Se tämä Che Guevara on pentu-
eensa ainoa pentu. Ensimmäisessä 
kodissaan sen ei tarvinnut jakaa ei-
kä jonottaa, ei taistella ruoasta ei-
kä huomiosta. No ei sen ole tarvin-
nut tehdä noita juttuja juuri myö-
hemminkään, mutta ilmeisesti pal-
velu oli syntymäkodissa parempaa 
tai ainakin nopeampaa, sen verran 
on tulokas tahtia takonut palveluja 
odotellessaan ja hurjalla äänireper-

tuaarillaan väsymättä vaatinut no-
peampaa toimintaa talonväeltä. 

Pentutreffeillä tämä yksin kas-
vanut aatteen saluki on ollut kuin 
erään täkäläisen toimittajan poika 
ensimmäisissä nappulaliigan jalka-
palloharjoituksissaan. Kun oli en-
simmäisen puoliajan yrittänyt saa-
da juonesta kiinni siinä onnistu-
matta, poika marssi tauolla valmen-

mukavan vaihtelevaa pintaa kuti-
aville ikenille, kovaa ja pehmeäm-
pää, ja saattaa sen ominaishajukin 
olla houkutteleva. Ei harjaa tarjolla 
pidetä vaan sitkeästi yritetään piilo-
tella pöntön taakse, mutta tietäähän 
sen pentukoiran sinnikkyyden, siel-
tä se lempilelunsa etsii heti, kun ih-
misten silmä välttää tai kun vessan 
ovi jää auki. Meillä viedään nykyi-
sin koko ajan vessaharjaa vessaan.

... salukinpentu
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kelemaan vieraitten jalkoja, kun ne 
vieraat eivät vielä tiedä, mikä edessä 
on. Jos saisi mahdollisuuden, saluki 
siirtyisi ilmeisesti toisiin ruokakun-
tiin hetkeäkään epäröimättä, koska 
vasta pitkän houkuttelun jälkeen 
se palaa vieraista oman laumansa 
luokse. Onko hoidon laatu loppu-
elämän kodissa niin huonoa

On meillä monenlaista pentua 
ollut, mutta tämä poikkeaa muis-
ta nyt silläkin tavalla, että sen pis-
soja pyyhitään seiniltä. Comandan-
te Che Guevara on nostanut koi-
peansa kahden kuukauden ikäises-
tä ja aina vaan korkeammalle koipi 
nousee. Liukkailla kevättalven kal-
jamakeleillä pentu on monta kertaa 
pyörähtänyt selälleenkin pissates-
saan, kun kolmella jalalla on epä-

tajan eteen, tuijotti tätä tiukasti sil-
miin ja kysyi: ”Mitä tässä pelissä oi-
kein pitää tehdä?” Salukin pentu-
kin katselee toisten meuhkaamista 
tarkkaavaisesti, kiertelee ja ihmette-
lee, vaan kun ei ole valmentajaa vas-
taamassa, käy tervehtimässä kaik-
ki ihmiset ja pyrkii sitten aidan yli 
toisiin hommiin. Pentujen leikkei-
hin tempautuminen ei käy siltä yh-
tä vaivattomasti kuin toisilta ja var-
sinaiset leikit alkavat yleensä tref-
fien jälkeen kotona, isojen salukien 
seurassa.

Aatteen saluki on hyvin itsevar-
ma pieni pentu. Se kulkee aina rin-
ta kaarella, ryhdikkäänä kuin ison 
talon isäntä, paitsi että isännäl-
tä puuttuu häntä, jolla briljeerata. 
Häntä on aina pystyssä ja se elää 
ihan omaa elämäänsä, kietoutuu 
ohi kulkeviin jalkoihin kuin käär-
me tai nopeasti kasvava liaani. Pen-
tu rakastaa kaikkia lähelle tulevia 
ihmisiä koko sydämestään ja iloisen 
ilkikurisesti puree ja nipistelee kaik-
kia polvia ja pohkeitä, mitkä lähel-
le tulevat. Parhaiten pääsee pures-

varmempaa seisominen kuin neljäl-
lä. Toivottavasti kevätliukkaita vielä 
riittäisi, tuo koivennosto unohtuisi 
ja seinien pesusta päästäisiin.

Vaan voiko olla suloisemman nä-
köistä salukisakkia, kuin on kolme 
urosta iltapissalla lumipenkan vie-
ressä! Seisovat siinä peräkkäin ikä- 
ja arvojärjestyksessä, öljyläiskän vä-
rinen, musta ja aatteen saluki, kai-
killa vasen takajalka ylhäällä ja kas-
voilla tärkeän toimituksen ilme. No 
se pienin, aatteen värinen, rikkoo 
riviä kurkistelemalla silloin tällöin 
takaa, miten toiset toimii ja suo-
riutuuko hän hommasta oikein ja 
kun on aina ensimmäisenä valmis, 
hyökkää sitten roikkumaan mustan 
korvakarvoista.
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Mikä kaikki voisi mennä pieleen 
maastokisoissa? 

Uuteen harrastukseen kuuluu aina 

ensin vähän opettelua. Aerobicissa 

liikesarjoihin tottuminen vie aikansa ja 

sitä saattaa huitoa siellä vasempaan 

kun valtaosa porukasta huitoo 

oikeaan.. Uuden soittimen kanssa 

harjoittelu tuottaa alussa musiikillisesti 

lahjakkaankin persoonan käsissä 

soraääniä. Auton ajaminenkaan ei 

heti suju kuin lastenleikki, vaan sinne 

risteysalueelle vihreisiin valoihin se 

rakkine sammuu kyllä kerran jos 

toisenkin, samalla kun jono kiireisiä 

takana tööttäilee hermostuneelle vasta-

alkajalle.

NEITI A:n  EPÄONNEN PÄIVÄT

Tapaus 1

Neiti A herää aamulla kello kahdeksan. 
Kelloa katsottuaan hän hieraisee 
silmiään ja kirkaisee. Hän on nukkunut 
pommiin! Maastokisoissa pitäisi olla 
tunnin päästä paikalla ja matkaa on 
yli 300km. Ei onnistu enää, ei sitten 
millään. Kello ei ole soinut, siitä on 
loppunut patteri. Neiti A heittää 
kellon seinään ja myrtyneenä soittaa 
koepaikalle, ettei kannata odotella 
heitä saapuvaksi.

Tapaus 2

Neiti A herää aamulla kuudelta siihen 
että kännykkä soi. Hänen oli ollut 
tarkoitus mennä kimppakyydillä 
kaverinsa kanssa mutta nyt kaveri 
ilmoittaakin että on sairastunut/ hänen 
koiransa on sairastunut /että hänen 
autoonsa on tullut vika/ tai että hänen 
autonsa on kadonnut eli varastettu 
eli täten poissa. Neiti A:n oma auto 
on miehen mukana työmatkalla 
Saksassa. Neiti A soittaa myrtyneenä 
kilpailupaikalle, että turha odotella 
heitä saapuvaksi. 

Tapaus 3

Neiti A herää aamulla kello kuusi. Hän 
nousee ylös, syö aamiaista, hoitaa 
aamutoimet ja pakkaa kamat ja koirat 
autoon hyvässä järjestyksessä. Hän 
on menossa omalla autollaan ja aikoo 
juuri käynnistää sen lähteäkseen 

ajamaan, kun huomaa, etteivät 
avaimet olekaan taskussa niin kuin piti. 
Sitten hän muistaakin heittäneensä 
ne eteisen pöydälle siksi aikaa, kun 
vielä pikaiseen käväisi vessassa ennen 
ajomatkan alkua. Nyt hän siis istuu 
autossa ilman autonavaimia eikä voi 
hakea niitä sisältäkään, koska samassa 
nipussa olivat myös kotiavaimet. ( 
Vara-avaimet ovat hänen miehellään, 
joka on tällä hetkellä työmatkalla 
Saksassa.) Ikkunoista ei ole mahdollista 
kiivetä sisään. Hän soittaa pikapikaa 
lukkoliikkeeseen, jossa savolainen 
lukkoseppä vastaa soittoon ja lupaa 
saapua “jonnii ajan piästä jahka 
tästä kerkiän” (koska on sunnuntai). 
Lukkoseppä saapuu lähempänä 
puoltapäivää, jolloin neiti A on jo 
huokaissut pettymyksestä ja soittanut 
kisapaikalle että on turha odotella 
heitä saapuvaksi.

Tapaus 4

Neiti A herää aamulla hyvissä ajoin, 
saa syötyä, saa pakattua ja avaimetkin 
löytyvät sieltä mistä pitää silloin kuin 
niitä tarvitaan. Hän lähtee ajamaan 
hyvissä ajoin kohti määränpäätä ja on 
saapuakin paikalle oikeaan aikaan. Hän 
kaivaa esiin käsilaukustaan tarkemmat 
ajo-ohjeet kisa-paikalle ja on ajaa 
penkkaan tajutessaan että on tehnyt 
pahan virheen. Luullun 10km sijasta, 
hän onkin edelleen vasta 165km päässä 
oikeasta paikasta; kilpailupaikka kun 
olikin Karstula eikä Karttula.. 

Huomattuaan tämän hän painaa 

kaasun pohjaan, ja päättää koettaa 
ajaa oikealle paikalle mahdollisimman 
nopeasti, mutta ennen kuin hän 
saa edes kunnolla  kiihdytettyä, 
puhkeaakin vasen taka-kumi.. Ei auta 
kun ohjata auto varoen pientareelle. 
Neiti A päästelee muutamia ärräpäitä 
(ja nolostuu sitten, sillä hänhän on lady 
eivätkä ladyt kiroa). Onneksi apuun 
löytyy autolla ohikulkeva herrasmies, 
joka huomaa Neiti A:n hädän ja 
pysähtyy ystävällisesti auttamaan 
renkaan vaihdossa. Silti siinä vaiheessa 
kun ollaan valmiita, on aikaa kulunut 
liikaa eikä kisapaikalle enää ole 
järkeä lähteä ajamaan. Neiti A soittaa 
huokaisten kisapaikalle, ettei kannata 
odotella heitä tulevaksi.

Tapaus 5

Neiti A herää aamulla hieman myöhässä 
ja hänelle tulee hieman kiire. Hän 
tekee pika pikaa muutaman voileivän 
mukaan ja ryntää autoon kamojen ja 
koiran kanssa. Kaikeksi onneksi hän 
saapuu kisapaikalle aivan ajoissa. Hän 
aikoo juuri lähteä ilmoittautumaan, 
kun tajuaa unohtaneensa koiran 
kilpakassin kotiin eteiseen vasempaan 
nurkkaan naulakon alle. Siellä 
ovat nyt sitten niin kilpakirjat kuin 
rokotustodistuksetkin että manttelit ja 
koppa. Neiti A hakkaa päätään auton 
seinään lievässä ahdistuksessa ennen 
kuin käy selittämässä toimistoon miten 
pääsi käymään.

Alussa myös maastojuoksuharrastuksessa 

on paljon muistettavaa eikä erehdyksiltä 

voi välttyä. Toisaalta kantapään kautta 

oppiminenhan on monesti juuri se 

tehokkain tapa oppia ja huumori hyvä 

apuväline selviytyä, ei siis kannata ottaa 

asioita liian vakavasti. Itseasiassa usein 

juuri niistä katastrofaalisimmista päivistä 

muotoutuu aikojen saatossa ne 

kertomuksista legendaarisimmat.  

Vaan minkälainen kisapäivä siitä 

tulisikaan jos kerta kaikkiaan kaikki 

menisi pieleen? Jos herra Murphy juuri 

kisapäivänä sotkeutuisi kuvioihin 

rankalla kädellä ja varmistaisi, että 

vastoinkäymisiä riittäisi? Käydäänpä 

kohta kohdalta läpi, mikä kaikki 

voisikaan mennä pieleen. Ehkä sieltä 

löytyy jotain tuttuakin..
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Tapaus 6

Neiti A herää jälleen hieman myöhässä 
ja pakkautuu pika pikaa autoon 
eväiden kanssa. Paikan päälle hän 
saapuu juuri ja juuri, nipin napin 
ajoissa ja käy ilmoittautumassa. 
Ollessaan menossa eläinlääkärin 
tarkastukseen, hän tajuaa, että onkin 
ottanut kotoa mukaansa ihan väärän 
koiran. Uransa jo päättänyt seniori 
lähti kyytiin vanhasta tottumuksesta, 
kun taas juoksemaan ilmoitettu 
juniori olikin jäänyt talonvahdiksi 
ja odottamaan hoitotyttöä. Neiti 
A:n päätä jomottaa harmista, mutta 
samalla hän miettii, saisiko tilannetta 
jotenkin hyödynnettyä; pääsisiköhän 
seniori nyt vaikka edes testaamaan 
rataa, kun kuitenkin tänne asti on tultu. 

Tapaus 7

Neiti A herää ajoissa ja pakkaa 
autoon tarvittavat tarvikkeet sekä 
oikeat koiratkin. Ajomatkalla hän 
tosin ajaa liittymästä väärin ja joutuu 
ajamaan harhaan 25km, ennen 
kuin huomaa erheensä jossain 
Mäntsälän kohdalla ja kääntyy 
takaisin. Hän onnistuu kuitenkin 
pääsemään paikalle lähestulkoon 
ajoissa ja ilmoittautumaankin. 
Lääkärintarkastuksetkin menevät 
hienosti kummankin osallistuvan 
koiran osalta eikä sekaannuksia satu. 
Arvonnan jälkeen hänelle tulee kiire 
lämmittelemään toista koiraansa, joka 
juokseekin jo ensimmäisessä lähdössä. 
Hän unohtaa hakea toimistosta 
lähtönumerolapun ja aiheuttaa 
sekaannusta lähtötilanteessa, koska 
on pukenut koiralleen väärän värisen 

manttelin. Lopulta lähtö kumminkin 
onnistuu. 
Toinen koirista pääsee finaaliinkin. 
Tällä kertaa hän kyllä hakee lapun, 
mutta kiireessä lämmitteleekin lähtöön 
väärän koiran. Hän tajuaa virheensä 
viime hetkellä ja saa koiran vaihdettua, 
mutta on sen verran hermostunut, 
että lähtöpaikalla pitääkin koiraa kiinni 
lähtöhetkellä liian tiukasti ja koiran pari 
saakin siksi etumatkaa turhanpäiten. 
Neiti A puree huultaan ja polkee 
jalkaansa turhautuneena omaan 
virheeseensä, mutta koiralla onneksi 
on kuitenkin kivaa juostessa. Neiti A 
juoksee hakemaan koiransa pois radan 
lopusta ja vie jäähdyttelemään.

Neiti A:n koira juoksee kuitenkin oikein 
hyvät pisteet ja sijoittuu neljänneksi 
saaden SA:n. Palkintojen jaossa Neiti 
A kuulee kuitenkin väärin ja luulee 
koiran sijoittuneenkin toiseksi, ja  
aiheuttaa hämmennystä mennessään 
hakemaan vahingossa toista palkintoa 
ja Serttiä. Sitten taas kun Neiti A:n 
ja hänen koiransa nimi mainitaan ja 
hänen olisi tarkoitus mennä hakemaan 
palkinnot, hän luulee kuulevansa taas 
väärin eikä uskalla mennä paikalle sillä 
ei tahdo toistaa virhettään uudelleen. 
(Neiti A:ta nolottaa) Vaan kun häntä 
on kutsuttu jo neljännen kerran, hän 
viimein uskoo, et nyt hän kuuleekin 
aivan oikein ja uskaltautuu hakemaan 
ruusukkeen ja ruoka-palkinnon sekä 
koiransa kilpakirjan. Viimein kotimatka 
voi alkaa.

Näiden esimerkkien lisäksi on tietysti 
runsaasti asioita mitä voi sattua aivan 
sinusta riippumattomista syistä. 
Ilmasto voi muuttua huonoksi tai 
koirasi voi keksiä mitä kummallisimpia 
edesottamuksia vaikkapa juoksunsa 
aikana. Mutta miten tylsää se olisikaan, 
jos jokainen kisa sujuisi kaavamaisesti 
aina kaikkien taiteen sääntöjen mukaan! 
Niin kauan kun nyt sentään oikeat koirat 
ja kisavarusteet ovat mukana, niin 
pienet kommelluksethan auttavat vain 
muistamaan kisat paremmin. Vaikkapa 
näin; “niin se meidän  Moritz voitti sen 
ensimmäisen maasto-serttinsä siellä 
Oravikoskella, muistatkos, silloin kun 
ensin ajettiin vähän harhaan ja kun 
loppu päivästä nousi ukkonen.. Oli se 
muuten ikimuistoinen päivä!”

Mutta miten tylsää se olisikaan, jos jokainen 
kisa sujuisi kaavamaisesti aina kaikkien taiteen 

sääntöjen mukaan! 
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FI KVA-m

Dashuri Te Hope
Sharraque Mustang x Dashuri Te Aferdita 
s. 18.1.2014 
Om. Tuuli Soukka

SERTK 
15.5.2016 Lieto  
10.9.2016 Orivesi 
20.5.2017 Lieto 
13.5.2018 Lieto 
10.6.2018 Vihti

SERT
28.10.2017 Seinäjoki, Leni 
Finne
Koira valioitui yhdellä sertillä, 
koska oli jo muun maan valio
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C.I.B & POHJ MVA

FI SE DK EE MVA 

Jon-Sabik Djaal Lhilal
Dabka’s Italy x Caitlyn Djaal Lhilal 
s. 1.5.2010 
Om. Katja Tommila
CACIB 
7.7.2013 Pärnu, Viro 
18.6.2016 Kotka, Francesco Cochetti  
5.8.2016 Kuopio, Saija Juutilainen 
18.8.2018 Bornholm, Tanska
SERT 
29.6.2013 Tuusula, Saija Juutilainen 
18.8.2018 Bornholm, Tanska 
23.9.2018 Eslöv, Ruotsi

POHJ MVA 

C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA LT MVA PL MVA 
HeW-17 EUV-18

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

SERT  
24.6.2017 Rovaniemi, Zsuzsanna Balogh 
27.7.2018 Vilsta, Deric Aube 
15.2.2019 Bø i Telemark, Nicklas Eriksson

FI KVA-m

Aavatuulen Van Velvel
Shokran Atarq x Ha’Shamaim Hem Ha’Gvul Ruah Midbar 
s.24.10.2015 
Om. Sari ja Timo Pekkarinen

SERTK 
6.5.2017 Keuruu 
10.6.2017 Jyväskylä 
15.7.2017 Hämeenkyrö 
28.4.2018 Helsinki 
21.10.2018 Hailuoto
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Rudan Himayat
Mah’jeed Za’im Al Asmaanii x Rudan Rifkat 
s. 6.6.2013 
om. Kirsi Hyvärinen ja Veeti Solismaa

SERT 
10.5.2014 Helsinki, Mark Cocozza 
14.7.2018 Laukaa, Elena Kuleshova

Valioitui 2 sertillä, koska on muun maan valio.

FI MVA 
EE MVA 

Sunfire Jawhar
Tazillah Darius x Sunfire Ghaliya 
s. 8.7.2016 
Om. Tuire Keskinen

SERT 
12.5.2018 Harjavalta, Pirjo Aaltonen 
11.8.2018 Pori, Ishimaru Seiichiro
 
Valioitui 2 sertillä, koska oli jo muun maan valio
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FI KVA-m 
EE KVA-m

Jaisalmer Abhiruchi
Ruwais Haytham x Tâdj Mahâl Jalakalila 
s. 7.11.2015 
Om. Päivi & Janne Lehtikangas
 
SERTK 
6.8.2017 Kankaanpää 
9.9.2017 Kouvola 
26.5.2018 Kankaanpää 
19.8.2018 Toivakka 
22.9.2018 Ravijoki
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U U D E T  VA L I O T

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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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.net

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 2019

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



KESÄN SALUKIKUMMITOIMINTAA

Kesän aikana salukikummien järjestämiä 
yhteiskävelyjä muun muassa Hollolassa. 
Mukaan ei tarvitse ilmoittautua, mutta 
seuraa ilmoittelua ajankohdista Suomen 
Salukikerhon Facebook-sivulla.

SALUKI 3/2019 
Onko sinulla uusi valio tai jokin mielenkiintoinen 
juttu tai juttuidea, jota haluaisit tarjota lehteen? 
Seuraavaan numeroon tulevat materiaalit 
on toimitettava 1.7.2019 mennessä.


