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Sisältö

K U VAT:
Kansi: Al-Yasamin Sapsan,  Kuva: Tuija Tuominen 
s.4 Nucada’h Arni, kuva: Ari Lehtiö

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 15.10.2019
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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

380 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. 044 273 0206 
jasensihteeri@saluki.fi
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Toivon, että sinulla on ollut mukava ke-
sä ja että olet ehtinyt viettää paljon aikaa 
salukisi/salukiesi kanssa. Toivon myös, et-
tä sinulla on ollut tänään hyvä päivä ja et-
tä olet päässyt istahtamaan alas rauhallisissa 
tunnelmissa uppoutumaan hienoon jäsen-
lehteemme. Lukuhetkesi on takuulla hyvin 
ansaittu, mutta oletko koskaan miettinyt, 
montako kymmentä tuntia ilmaista työ-
tä lehtitoimikuntamme jäsenet ovat teh-
neet, jotta lehti saadaan jäsenistölle. Lehtiä 
suunnitellaan pidemmäksi ajaksi; millaisia 
teemoja, millaisia juttuja. Kirjoittajia, jut-
tuja ja kuvitusta metsästetään, juttuja kir-
joitetaan puhtaaksi ja käännetään suomek-
si. Jo ennen lehden kulloistakin deadlinea 
lehden eteen on jo tehty paljon työtä ja 
materiaalin tultua sen työstäminen alkaa. 
Salukilehti on varmaan monelle jäsenelle se 
tärkein jäsenetu, minkä jäsenmaksun vas-
tineeksi saa. Mutta jos lehden tekijöitä ei 
löydy, lehti jää tulematta. Voisitko sinä aja-
tella tulevasi lehden toimituskuntaan? Tar-
vetta olisi uudelle päätoimittajalle, mutta 
myös muille tekijöille. Nykyinen lehtitoi-
mikunta opettaa, auttaa ja tukee. Lehden 
taittamiselle on löytynyt ratkaisu, joten 
lehden tekeminen ei vaadi taittamistaitoja.  

Talkootyö, yhdessä tekeminen yhteisen 
asian eteen, tuntuu valitettavasti kärsineen 
nykyaikana pahan inflaation. Koirayhdis-
tyksiltä odotetaan paljon, mutta toimin-
nan eteen ei sitten ollakaan vastaavasti val-
miita tekemään mitään. Salukikerho järjes-
ti vastikään pentunäyttelyn Mäntsälässä. 
Pentunäyttelyiden tuloilla mahdollistetaan 
se, että kerholla on varaa toimia. Näytte-
ly onnistui todella hyvin ja kerhomme sai 
paljon positiivista palautetta hyvistä jär-
jestelyistä ja iloisesta ilmapiiristä. Ilmapii-
ri oli iloinen ja meillä oli mukava tekemi-
sen meininki, mutta tässäkin tapahtumas-
sa aivan liikaa tekemistä kasaantui muuta-
malle ja erityisesti tapahtuman päävastuun 
ottaneelle Tuulalle. Itselleni oli melkoinen 
yllätys, kun luulin opastavani rokotusten 
tarkastamista uudelle salukistille tai aina-
kin aktiiviselle koiraharrastajalle ja kuu-
lin, että kyseisellä ihmisellä oli kissa eikä 
lainkaan kokemusta koirista. Onko tosiaan 
niin, että tapahtumien järjestäjät joutuvat 

raahaamaan naapurinsakin toimintaamme 
mukaan, jotta voimme kerätä toimintava-
roja jäsenistölle, josta löytyy vain kouralli-
nen tekijöitä?  

Tarkoitukseni ei ole syyllistää ketään, vaik-
ka pienen omantunnon pistoksen haluan-
kin näin lehden avustuksella välittää jokai-
selle jäsenelle. Tarkoitukseni on saada Si-
nut mukaan toimintaan, edes kerran vuo-
dessa, edes muutamaksi tunniksi. Kerhon 
lukuisissa tapahtumissa pienikin apu on 
tarpeen. Iso osa toiminnastamme on sel-
laista, jota voi tehdä kotoa käsin. Muun 
muassa lehden teossa auttaminen ja net-
tisivujen päivittäminen onnistuvat hyvin 
kotoa käsin omalla tietokoneella. Samoin 
suuri tarve olisi löytää eri puolelta Suomea 

innokasta väkeä joukkoterveystarkastuksia 
järjestämään. Erilaisia tehtäviä löytyy eikä 
osaan tehtävistä tarvita minkäänlaista osaa-
mista tai kokemusta entisestään. Palkkioksi 
saa hyvän mielen siitä, että on tehnyt jotain 
rotumme ja rotukerhomme eteen ja mah-
dollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Eikö 
se olisi syy lähteä kokeilemaan talkootyötä? 
 
Jos vielä emmit, mieti, olisiko parempi 
vaihtoehto, että kerhoa ei olisi. Lehti ei il-
mestyisi, ei olisi erikoisnäyttelyviikonlop-
pua puhumattakaan siitä, että salukiharras-
tajat eivät pääsisi loppukädessä päättämään 
rotumme asioista. Jos sinä et ole valmis te-
kemään mitään kerhon eteen, miksi mui-

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

Tärkeä viesti juuri S i n u l l e ,

Erilaisia tehtäviä löytyy 
eikä osaan tehtävistä 
tarvita minkäänlaista

osaamista tai kokemusta 
entisestään. Palkkioksi saa 

hyvän mielen siitä, 
että on tehnyt jotain ro-
tumme ja rotukerhomme 
eteen ja mahdollisuuden 
tutustua uusiin ihmisiin. 

Eikö se olisi syy lähteä 
kokeilemaan talkootyötä? 

denkaan pitäisi olla? Talkootyö on oikeas-
ti mukavaa, joten toivon, että en tällä kir-
joituksella pelota ketään tulemasta kokei-
lemaan. Kerhon syyskokous pidetään lau-
antaina 23.11. (kokouskutsu toisaalla leh-
dessä); se on oiva paikka tulla suunnittele-
maan ensi vuotta ja kuulemaan, missä kai-
kessa voisi itse olla mukana ensi vuonna.   

Mutta tämän kirjoituksen haluan lopettaa 
iloisella asialla. Viime vuoden syyskokouk-
sessa kerhon pentuvälityksen tila keskus-
telutti jäseniä, jotka olivat hallituksen ta-
voin huolestuneena todenneet, miten mo-
ni pentue jäi kerhon pentuvälityksen ulko-
puolelle. Oliko pelkkää sattumaa vai aut-
toiko käyty keskustelu, mutta tämän vuo-
den puolella kasvattajat ovat selkeästi taas 
löytäneet kerhon pentuvälityksen ja lähes 
kaikki syntyneet pentueet onkin ilmoitet-
tu siellä. Me pidempään harrastaneet löy-
dämme kyllä pentumme Facebookia seu-
raamalla ja viidakkorumpua kuuntele-
malla, mutta kerhon pentuvälitys on pa-
ras paikka ensimmäistä salukiaan etsivälle. 
Samoin suunnitelmissa ja astutuksissa ole-
vat pentueet voivat auttaa muita kasvatta-
jia omien suunnitelmien kanssa; astuttaako 
narttu nyt vai kannattaisiko odottaa. Pen-
tuvälitys on ehdottomasti aktiivisimmin 
seurattu sivu kerhomme kotisivuilla, jois-
sa sivujen avaamismääriä on laskettu hel-
mikuusta lähtien (sivuilla kävijöistä ei ke-
rätä mitään tietoja eikä käyttäjiä yksilöidä 
mitenkään). Yksistään kesäkuussa pentuvä-
lityksen pääsivu avattiin yli 1 100 kertaa, 
syntyneitä pentueita katseltiin 563 kertaa, 
suunnitteilla olevia pentueita 410 kertaa, 
astutuksia 330 kertaa eli näkyvyyttä ker-
hon pentuvälityksessä todella saa. 
Toivotaan, että tämä positiivinen trendi jat-
kuu ja että jokainen kasvattaja ottaa jatkos-
sakin kerhon pentuvälityksen käyttöönsä.  

Mukavaa syksyä kaikille jäsenille 
toivottelee, 

Marja



A J A N KO H TA I S TA

SALUKIKALENTERI 2020

SALUKIKALENTERI 2020 TILAUKSET 

Vuosi lähenee loppuaan ja on tullut aika tilata Salukikalenteri vuodelle 2020! 

Kalenterin saa vain ja ainoastaan tilaamalla ja maksamalla ennen 15.11.2019. 
Tilaukset sähköpostitse Tuulalle Elorannalle: tulpero64@gmail.com 

Maksut viitteellä 4488  
Salukikerhon tilille SP Optia IBAN FI41 4600 0010 8792 09 Bic ITELFIHH 

Kalenterit postitetaan tilaajille suoraan painosta eli kerrothan myös postiosoitteesi  
tilausta tehdessäsi. 

HINNAT: 
15 euroa/kalenteri,  
36 euroa / 3 kpl.  

Neljännestä samassa tilauksessa tilatusta kalenterista eteenpäin on kalenterin hinta 12 €. 

Mikäli maksat kalenterit lähellä viimeistä tilaus- ja maksupäivää, liitä tilaukseen kuitti 
suoritetusta maksusta. 

HUOMIOITHAN, ETTÄ TILAUSMÄÄRÄSSÄ HUOMIOIDAAN  

VAIN 15.11. MENNESSÄ MAKSETUT KALENTERIT. 
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A J A N KO H TA I S TA

1. Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen 

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 

3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja vahvistetaan työjärjestys 
 
5. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten 

6. Määrätään seuraavaksi toimikaudeksi: 
* yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruus eri jäsenryhmille 
* jäsenten liittymismaksu 
* puheenjohtajan, hallituksen muiden jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot 
* seuraavaksi toimikaudeksi valittavien toiminnantarkastajien palkkiot 

7. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten. 

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (Teija Laukka, Tuula Eloranta, Harri Niemi) 

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varajäsenensä seuraavaksi tilikaudeksi 

10. Muut asiat 

Ehdotus luopua kevät- ja syyskokouksessa jaettavista kiertopalkintoesineistä ja fyysisistä kansioista ja kor-
vata ne kunniakirjoilla ja sähköisillä voittajakansioilla. Hallitus ehdottaa, että muutos koskee vuodelta 
2020 jaettavia kiertopalkintoja ja että jaettavaksi jätetään vain muutama palkintoesine, kuten SvSR:n lah-
joittama patsas. Hallituksen tarkempi esitys julkaistaan kerhon internetsivuilla www.saluki.fi viimeistään 
lokakuun lopussa. Ehdotuksen voi halutessaan tilata myös osoitteesta hallitus@saluki.fi.  

Ehdotus muuttaa Vuoden Salukikilpailua vuoden 2020 alusta muun muassa siten, että Vuoden Saluki-, 
Vuoden Voitokkain- ja TOP Saluki -kilpailut yhdistetään yhdeksi Vuoden Saluki -kilpailuksi (joko pe-
rustuen rodun sisäiseen kilpailuun tai siten, että pisteitä saisi myös ryhmä- ja BIS-sijoituksista). Lisäk-
si ehdotetaan, että Vuoden Saluki -titteli jaetaan vuodesta 2020 alkaen kummallekin sukupuolelle eril-
listen uros- ja narttulistojen perusteella. Hallituksen tarkempi esitys julkaistaan kerhon internetsivuil-
la www.saluki.fi viimeistään lokakuun lopussa. Ehdotuksen voi halutessaan tilata myös osoitteesta hal-
litus@saluki.fi. 

 
Kokouksen jälkeen jaetaan vuoden 2019 juoksukiertopalkinnot. 

SYYSKOKOUSKUTSU

SU 23.11.2019 KLO 13 
TUOMARINK ARTANON VINT TIKOIR AKESKUS  

TUOMARINK YL ÄNTIE 1,  00690 HEL SINKI
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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

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

SALUKIKUMMIT

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

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

KUOPION SEUTU
Sirpa Tavasti, Kuopio 
0400 240 493 
sirpa.tavasti@gmail.com 
 
LAPPEENRANNAN SEUTU
Mari Rihkajärvi, Simola 
040 193 8109  
mari.rihkajarvi@hotmail.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.
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S S A K : N  E R I KO I S N ÄY T T E LY  J A  S A L U K I  S H O W  2 0 1 9

erikoisnäyttely 15.6.2019

Salukikerhon erikoisnäyttely järjestettiin kesäkuun 
puolivälissä perinteisesti Tuomarinkartanolla. 
Tuomari Ute Lennartzin valitsema voittaja oli 
BIS Aziz Rayna ja VSP Elamir Classic Souvenir.

SAN
N
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S S A K : N  E R I KO I S N ÄY T T E LY  J A  S A L U K I  S H O W  2 0 1 9
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saluki show 16.6.2019

Saluki Show jatkoi erikoisnäyttelyviikonloppua  
sunnuntaina. Tuomari  Jenny Macro valitsi näyttelyn 

kauneimman, joka oli BIS Aziz Rayna. 
VSP Elamir Classic Souvenir.

SAN
N

I M
ÄK

ELÄ
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T U O M A R I KO M M E N T I T

Kiitokset näyttelytoimikunnal-
le kutsusta tulla arvostelemaan Salu-
kikerhon erikoisnäyttelyyn ja kiitos 
näytteilleasettajille mahdollisuudesta 
saada arvostella suuri määrä salukeja 
Suomessa, 20 vuotta edellisen vierai-
luni jälkeen. 

Erittäin kokenut ja ihana Ute Len-
nartz korvasi hyvin lyhyellä varoitus-
ajalla alkuperäisen tuomarin, jonka pi-
ti arvostella kanssani. Arvostelin urok-
set erikoisnäyttelyssä, johon oli ilmoi-
tettu upeat 89 salukia, kun Ute arvos-
teli nartut ja valitsi rotunsa parhaan. 
Seuraavana päivänä roolit vaihtuivat, 
ja minulla oli 54 narttua arvostelta-
vanani sekä rotunsa paras valittavana 
Saluki Show’ssa.  

Näyttelytoimikunta oli upean vie-
raanvarainen ja kehäsihteerini hyvin 
tehokkaita ja kärsivällisiä. Näytteil-
leasettajat ottivat arvioni vastaan kun-
non urheiluhengessä ja onnittelivat toi-
siaan. Kiitos siitä kaikille. Sääkin oli 
kaunis molempina päivinä, joskin sun-
nuntaina tuuli lievitti pahinta hellettä. 

Minua pyydettiin kirjoittamaan 
ajatuksiani suomalaisista salukeista 
kokemani pohjalta. Salukien laatu oli 
vaihtelevaa. Jotkin olivat todella ihas-
tuttavia, kun taas toiset harmittavasti 
vähemmän laadukkaita. Vaikka arvos-

telin vähemmän narttuja kuin urok-
sia, olivat ne minusta laadultaan urok-
sia parempia. Luonteet olivat yleisesti 
hyviä, ja vaikkakin kehässä oli muu-
tamia hyvin ujoja salukeja, pystyin ar-
vostelemaan ne kaikki. Yhtään aggres-
siivista salukia ei onneksi esitetty. 

Koirat esitettiin vaihtelevassa kun-
nossa. Suurimman osan turkit oli-
vat puhtaat ja ne oli laitettu kauniisti, 
mutta vaikka hampaat ja purenta oli-
vat oikeanlaiset, havaitsin usealla koi-
ralla uskomattoman likaiset hampaat, 
ja sitä on mahdoton hyväksyä. Jopa 
nuorilla salukeilla oli tässä toivomi-
sen varaa. Ilmiselvistä syistä hampai-
den puhtaudesta pitäisi huolehtia, eikä 
vain näyttelykehien vuoksi.  

Toiset handlerit olivat loistavia, kun 
taas toiset olisivat tarvinneet lisää har-
joitusta, sillä he eivät tuoneet koiriensa 
parhaita puolia esiin kehässä. 

Myös koirien koko vaihteli. Vaik-
ka hyväksynkin melko paljon vaihte-
lua koossa, varsinkin muutamat urok-
set olivat liian suuria makuuni. Nartut 
vaikuttivat kaikki olevan rotumääritel-
män mukaisia. 

Päät olivat suurimmaksi osaksi tyy-
pillisiä samansuuntaisine linjoineen 
sekä kauniine silmänmuotoineen. Joi-
denkin kasvattajien tulisi kuitenkin pi-

tää huolta siitä, etteivät heidän kasvat-
tiensa päät ala kehittyä suuntaan, jossa 
päänlinjat alkavat laskea ja toisten puo-
lestaan kiinnittää huomiota silmien si-
joitteluun. Joillakin koirilla silmät oli-
vat asettuneet liian eteen kuin auton 
ajovalot, ja se tekee hieman kummalli-
sen ilmeen, vaikka silmät itsessään oli-
sivatkin tummat ja kauniin muotoiset. 

Kaulat olivat kauttaaltaan kau-
niin pituisia, vahvoja ja kaareutuvia ja 
useimmiten ne asettuivat kauniisti hy-
vin kulmautuneeseen lapaan. Enem-
mistöllä oli hyvä rinnansyvyys, ne 
kuroutuivat hyvin ja lanne kaareutui 
kauniisti. Jotkut koirat olisivat olleet 
parempia, jos niillä olisi ollut jousta-
vampi rintakehä. 

Kokonaisuutensa salukit olivat mi-
nusta kohtuullisempia kuin edellisel-
lä arvostelukerrallani 20 vuotta sitten. 
Nyt en nähnyt niin paljon ylikulmau-
tuneita salukeja, joilla olisi ollut laske-
va ylälinja. Lisäksi säären leveys ja pi-
tuus olivat parempia. Asioita, joihin 
kannattaa kiinnittää huomiota ovat 
liian lyhyet ja suorat välikämmenet. 
Niiden lisäksi sama koira olisi monesti 
tarvinnut vieläpä paremmin kulmau-
tuneen olkavarren. Tassut olivat enim-
mäkseen rotumääritelmän mukaiset, 
joskin näin muutamia lyhyitä varpai-

JENNY MACRO  

Kennel N efisa
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ta, mikä on epätyypillistä. 
Joillakin koirilla oli hieman ylös-

kiinnittyneet hännät, ja ne vielä usein 
kannettiin ylpeästi ylhäällä eikä pa-
remmin salukille sopivalla matalalla 
kaarella. Pitkät hännät olivat onneksi 
yleisiä. Joillakin salukeilla oli myös yli-
kulmautunut takaosa, joka johti sirp-
pikintereisiin ja ahtaisiin ja heikkoihin 
takaliikkeisiin. 

Liikkeissä oli paljon vaihtelua ja va-
litettavasti hyvät liikkeet olivat vähem-
mistössä. Onneksi suurimmalla osalla 
oli silti kevyet sivuliikkeet, mutta joil-
lakin epätasapainoiset juuri pihti- tai 
sirppikintereiden vuoksi. Monet liik-
kuivat silti ahtaasti takaa ja löysäs-
ti edestä, ja tämä seikka tarvitsisi nyt 
paljon työtä. Onneksi kaikilla voitta-
jillani oli hyvät liikkeet. 

Erikoisnäyttelyssä valitsin parhaak-
si urokseksi Elamir Classic Souvenirin, 
joka oli todella laadukas, edusti hyvää 
tyyppiä ja sillä oli hyvä rakenne. Se on 
upea musta grizzle jolla on ihana pää ja 
ilme. Sen rakenne on hieno ja sen liik-
keet olivat kevyet ja kauniit joka suun-
nasta. Se ei kuitenkaan halunnut antaa 
aivan kaikkeaan päivän päätteeksi, jo-
ten se hävisi rotunsa parhaan -kilpai-
lun nuoremmalle nartulle, vaikka on-
kin upea rotunsa edustaja. 

Toiseksi parhaaksi urokseksi valitsin 
Aziz Rakhamin, joka sai sertin ja va-
lioitui. Se esitettiin parhaassa mahdol-
lisessa kunnossa, sillä oli laadukas pää 
ja tyypillinen ilme, vahva, kaareutuva 
kaula ja hyvät kulmaukset sekä edes-
sä että takana. Kaiken lisäksi se myös 
liikkui hyvin.  

Paras urospentu oli Aziz Talai, hy-
vin lupaava elegantti punainen poika, 
jolla oli kaunis pää ja hyvin kehittynyt 
runko, ja siitä kasvaa varmasti voittaja. 

Saluki Show’ssa valitsin parhaak-
si nartuksi ja rotunsa parhaaksi Aziz 
Rasmin. Se oli ensiluokkainen black & 
silver -narttu upeasta pentueesta. Sil-
lä on kaunis pää ja ilme, ihanat ääri-
viivat, ihanteelliset ylä- ja alalinjat, joi-
hin myös takaosa liittyi sulavasti. Se 
kantoi itsensä liikkeessä kauniisti ke-
vein vakain liikkein joka suunnasta 
katsottuna. 

Toiseksi parhaaksi nartuksi valit-
sin Aziz Palmiran, joka oli jälleen yk-
si huippulaadukas saluki tästä kenne-
listä. Oli seistessään kuvankaunis, sillä 
oli kaunis narttumainen pää, se huo-
kui rotutyypillisyyttä ja esitettiin hie-
nossa kunnossa. Sen linjat olivat tyy-
pilliset ja se liikkui hyvin. 

Paras narttupentuni oli Wallaby’s 
Bahija Dakarai, kermanvärinen pen-
tu, jolla oli kaunis pää ja silmät, se oli 
tasapainoisesti rakentunut ja liikkui 
hyvin kaikista suunnista. Paras pentua 
valitessani annoin voiton Aziz Talaille, 
jonka Ute Lennartz oli valinnut myös 
parhaaksi urospennukseen. 

Paras jälkeläisluokka meni El-
Ubaid’s Sincerity Isikselle, joka oli pe-
riyttänyt upean tyyppinsä ja laatunsa 
vaikuttavalle jälkeläisten ryhmälleen.

SAN
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T U O M A R I KO M M E N T I T

Kiitos Suomen Salukikerholle kut-
susta Helsingin erikoisnäyttelyyn. Yl-
lätyin ja ilahduin saadessani kutsun 
näinkin lyhyellä varoitusajalla. Kaikki 
myötätuntoni Juan Carlos Vasconcel-
losille, ettei hän päässyt arvostelemaan. 

Koirat ovat aina olleet osa elämääni 
ja rotukoirien kanssa olen ollut tekemi-
sissä lapsuudestani asti (terrierejä, met-
sästyskoiria, tanskandoggeja, saksan-
paimenkoiria, mäyräkoiria ja villakoi-
ria). 1960-luvulla näin ensimmäisen 
salukin Hannoverin kansainvälises-
sä koiranäyttelyssä ja rakastuin tähän 
vanhaan ja jaloon rotuun. Olenkin nyt 
jakanut yli 40 vuotta elämästäni ai-
nutlaatuisen ja kiehtovan salukirodun 
kanssa ja rakastan niitä edelleen. 

Minä ja Jakob Pribil omistamme 
Mata Salamata’s -kennelin. Kasvattim-
me ovat voittaneet suurissa saksalaisis-
sa ja ulkomaisissa näyttelyissä ja useat 
niistä ovatkin best in show -voittajia, 
jotka ovat useiden nykypäivän menes-
tyneiden salukien sukutauluissa ympä-
ri maailmaa. 

Toimin DWZRV:n hallituksessa 
ja useissa muissa tehtävissä sekä olen 
FCI:n ryhmän 10 ulkomuototuoma-
ri ja arvostelen myös muutamia rotu-
ja ryhmästä 5 sekä joitain kansallisia 
rotuja. 

Olen arvostellut salukeja erikois- 
ja muissa tärkeissä näyttelyissä ympä-
ri maailman.  Olen kiinnostunut kai-
kista salukin puolista ja haluamani ro-
dun edustajat ovat funktionaalisia, ne 
ovat kyllästettyjä rotutyypillä, niil-
lä on tyypilliset ilmeet ja salukimaiset 
liikkeet – aivan kuten rotumääritelmä 
vaatii. 

Suomalainen vieraanvaraisuus oli 
pettämättömään tapaan erinomaista. 
Kiitos Elisalle kuljettamisesta, Pasille 
tutustuttamisesta suomalaisiin näyt-
telysääntöihin ja kiitos erinomaisil-
le kehätoimitsijoilleni kaikesta kovas-
ta työstä. Haluaisin heidän mukaani 
kaikkiin näyttelyihini. Loistavaa työtä!  

Kaunis näyttelyalue ja hyvä sää te-
kivät viikonlopusta nautittavan. Olen 
myös kiitollinen näytteilleasettajille. 
Toitte koiranne minulle arvosteltavak-
si ja suhtauduitte hyvin sijoituksiin ja 
arvosteluihini. 

Suureen koiramäärään mahtui 
myös vaihtelevaa laatua. Yleisesti ot-
taen olin kuitenkin vaikuttunut näyt-
telyssä olleiden koirien laadusta. Suu-
rin osa salukeista oli tasapainoisia ja 
kohtuullisia. Muutamat olivat liian 
korkeita ja massavia, mutta olin tyyty-
väinen, että suurin osa oli tyypillisen 
salukin kokoisia. Yleisesti ottaen pidin 
tänä vuonna narttuja laadukkaampi-
na. Jonain toisena päivänä sijoitukset 
olisivat voineet vaihdella niiden kes-
ken, ja päätökset olivatkin vaikeita ja 
luokissa sijoittuneet olivatkin lähellä 
toisiaan. 

 

Kennel Mata Salamata’s
UTE LENNARTZ 

Pidin useiden koirien mittasuhteis-
ta. Kulmaukset ja korvien kiinnit-
tyminen olivat erinomaisia. Monil-
la näyttelyn salukeista olisi voinut olla 
parempi alaleuka. Pigmentit ovat pa-
rantuneet sitten viime käyntini ja sil-
mät olivat tummia. Haluaisin kuiten-
kin pehmeämpiä ilmeitä. 

Näin joitain hyvin suoria lapoja ja 
olkavarsia, mutta muihin maihin ver-
rattuna suomalaiset salukit ovat tässä 
suhteessa kuitenkin erittäin hyviä. Toi-
vottavasti säilytätte tämän. 

Kiinnittäisin huomiota siihen, että 
joillain salukeilla oli hieman lyhyet kä-
pälät ja suorat välikämmenet. Luonteet 
olivat yleisesti ottaen erittäin hyviä. 

Suomalaiseen tapaan koirien esittä-
minen oli erinomaista. Onnittelut täs-
tä esittäjille! Jotkin esitetyt salukit oli-
sivat voineet olla paremmassa lihas-
kunnossa, kuten metsästyskoirilta voi 
edellyttää. Huono lihaskunto myös 
vaikuttaa liikkeisiin ja ylälinjaan. Joi-

11 Saluki
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T U O M A R I KO M M E N T I T

denkin kohdalla jäin myös kaipaa-
maan kevyitä, vaivattomia ja maata-
voittavia liikkeitä. Salukin liikkeiden 
tulisi olla tällaiset, mutta  

Kirjoitin aiemmin, että teillä on 
edelleen hyvin tyypikkäitä salukeja ja 
olen edelleen samaa mieltä. Toivon, et-

tä kasvattajat onnistuvat säilyttämään 
tämän ominaisuuden. 

Näyttelyn parhaimmat koirat pär-
jäisivät mielestäni missä päin maail-
maa tahansa. Ja kuten aina, oli erit-
täin miellyttävää tutkia teidän kaunii-
ta salukejanne.

Kiitän uudelleen kutsusta! 
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PU 1 & VSP Elamir Classic Souvenir (VAL-1)

PU 4 Sunfire Jawhar (VAL-3)

PU 3 Aziz Karim (VAL-2)

PU 2 Aziz Rakham (AVO-1)

PN 4 Alabama Feju Era (NUO-1)

PN 3 El-Ubaid’s Sincerity Isis (VAL-2)
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PN 1 & BIS Aziz Rayna (AVO-1)

PN 2 Aziz Palmira (VAL-1)
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J U N I O R I L U O K K A ,  U R O K S E T  ( 1 2 )
1. Badavie Delorean, ERI, SA, vara-SERT
2. Sincerity Kalimantan Belenus, ERI, SA
3. Gharafa Elb Adamas Malik, ERI
4. Tazillah Xenos Khan, ERI

P E N N U T  5 –7  K K ,  N A R T U T  (6)
1. Soheil Nour Gazbiyya, KP 
2. Gharafa Elb Beata Leonita, KP 
3. Wallaby’s Basmeena Dakarai, KP 
4. Wallaby’s Bahija Dakarai, KP

J U N I O R I L U O K K A ,  N A R T U T  ( 1 0)
1. Gharafa Elb Avantika Errea, ERI, SA 
2. Sincerity Kalimantan Breanna, ERI, SA 
3. Sincerity Kalimantan Bryana, ERI, SA 
4. Kayif Oh Jevanja Jadani, ERI, SA

P E N T U L U O K K A  5 –7  K K ,U R O K S E T  ( 3 )
1.Gharafa Elb Bahir Jahiro, KP
2. Soheil Nour Ghanimi, KP 
3. Wallaby’s Barakah Dakarai, KP
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P E N T U L U O K K A  7– 9  K K ,  N A R T U T  ( 1)
1. Kehailan Princess Leia, KP, BIS-pentu
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P E N T U L U O K K A  7– 9  K K ,  U R O K S E T  ( 2 )
1. Aziz Talai, KP, VSP-pentu
2. Dahaqin Ghaidan
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15 Saluki

AV O I N L U O K K A ,  U R O K S E T  ( 1 5)
1. Aziz Rakham, ERI, SA, PU-2, SERT, MVA 
2. Dix Dax Negmah Al Namir, ERI 
3. Quanmarra Kujuri, ERI 
4. Sincerity Kalimantan Apollo, ERI

K ÄY T T Ö L U O K K A ,  U R O K S E T  (5)
1. Aziz Luxor, ERI, SA, BIS-käyttö 
2. Shamali Jalalat Shamah, ERI 
3. Sunfire Ibsan, ERI 
4. El Hamrah Marmar, ERI

N U O R T E N L U O K K A ,  U R O K S E T  (5)
1. Khaireddin Yazeed, ERI, SA 
2. Aziz Sheraz, ERI, SA 
3. Khaireddin Yaroq, ERI 
4. Dix Dax Orocet, ERI
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N U O R T E N L U O K K A ,  N A R T U T  ( 7 )
1. Alabama Feju Era, ERI, SA, PN-4, vara-SERT 
2. Aziz Shamila, ERI, SA 
3. Dix Dax Ozilga, ERI, SA 
4. Dix Dax Ocirya, ERI, SA
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AV O I N L U O K K A ,  N A R T U T  ( 2 0)
1. Aziz Rayna, ERI, SA, PN-1, SERT, MVA, BIS 
2. Aziz Rasmi, ERI, SA 
3. Qeymati Surati Har Kala Rachi, ERI, SA 
4. Sunfire Jamila, ERI, SA
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N
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K ÄY T T Ö L U O K K A ,  N A R T U T  ( 3 )
1. Salmanazar Abla Tiger Lily, ERI, SA, VSP-käyttö 
2. Zarabis Rosalia, ERI, SA 
3. Salgrey’s Alina, ERI
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V E T E R A A N I L U O K K A ,  U R O K S E T  ( 1 0)
1. Salmanazar Abdul Slightly, ERI, SA, BIS-veteraani 
2. Khaireddin Wazir, ERI 
3. Jonsabik Djaal Lhilal, ERI 
4. Kirman Behram, EH

V E T E R A A N I L U O K K A ,  N A R T U T  ( 1 1)
1. Dioskury Laralani of Ghazal Alfarana,  
 ERI, SA, VSP-veteraani 
2. Sunfire Ghaliya, ERI, SA 
3. Japejukan Niin Nätti Jotta, ERI, SA 
4. El Hamrah Ghainah, ERI, SA

VA L I O L U O K K A ,  N A R T U T  ( 1 7 )
1. Aziz Palmira, ERI, SA, PN-2 
2. El-Ubaid’s Sincerity Isis, ERI, SA, PN-3 
3. Aziz Qismah, ERI, SA 
4. Soheil Nour Deena Daneen, ERI, SA

VA L I O L U O K K A ,  U R O K S E T  ( 2 8)
1. Elamir Classic Souvenir, ERI, SA, PU-1, VSP 
2. Aziz Karim, ERI, SA, PU-3 
3. Sunfire Jawhar, ERI, SA, PU-4 
4. Sincerity Kalimantan Adair, ERI, SA

B I S - L I I K K E E T
BIS Elamir Classic Souvenir 
VSP Aziz Shamila

B I S - PÄ Ä
BIS Alabama Feju Era 
VSP Sincerity Kalimantan Adair
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B I S  V E T E R A A N I
BIS Salmanazar Abdul Slightly
VSP Dioskury Laralani of Ghazal Alfarana
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B I S  S I L E Ä
BIS Khaireddin Yaroq
VSP Khaireddin Yaminah

B I S  K ÄY T T Ö KO I R A
BIS Aziz Luxor 
VSP Salmanar Abla Tiger Lily

B I S  J Ä L K E L Ä I S L U O K K A
1. El-Ubaid’s Sincerity Isis, KP 
2. Aziz Haifa, KP 
3. Zarabis Najat, KP 
4. Qirmizi Paganini, KP

B I S  P E N T U
BIS Kehailan Princess Leia 
VSP Aziz Talai

K A S VAT TA J A L U O K K A
1. Aziz, KP
2. Dix Dax, KP 
3. El Hamrah, KP 
4. Sincerity Kalimantan, KP

Saluki 17
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PU-1, VSP Elamir Classic Souvenir (VAL-1)

PU-4 Aziz Rakham (AVO-1)

PU-3 Aziz Quanah (VAL-2)

PU-2 Aziz Karim (SEN-1)

PN-1 & BIS Aziz Rasmi (AVO-1)

PN-4 El-Ubaid’s Sincerity Isis (SEN-1)

PN-3 Aziz Rayna (AVO-2)

PN-2 Aziz Palmira (VAL-1)

S A L U K I  S H O W  2 0 1 9
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P E N T U L U O K K A  5 –7  K K ,  U R O K S E T  ( 2 )
1. Soheil Nour Ghanimi, KP, PU2-pentu
2. Wallaby’s Barakah Dakarai 
 
P E N T U L U O K K A  5 –7  K K ,  N A R T U T  (6)
1. Wallaby’s Bahija Dakarai, KP, VSP-pentu 
2. Soheil Nour Gazbiyya, KP 
3. Gharafa Elb Beata Leonita, KP 
4. Wallaby’s Basmeena Dakarai

P E N T U L U O K K A  7– 9  K K ,  U R O K S E T  ( 2 )
1. Aziz Talai, KP, PU1-pentu, BIS-pentu
2. Dahaqin Ghaidan

P E N T U L U O K K A  7-9  K K ,  N A R T U T  (0) 
-

J U N I O R I L U O K K A ,  U R O K S E T  (5)
1. Badavie Delorean, KP, BIS-juniori 
2. Sincerity Kalimantan Belenus, KP  
3. El Hamrah Omari, KP 
4. Kurkiauran Lumipyry

J U N I O R I L U O K K A ,  N A R T U T  (5)
1. Sincerity Kalimantan Breanna, KP, VSP-juniori 
2. Badavie Desert Pearl, KP 
3. Sincerity Kalimantan Bryana, KP 
4. Kurkiauran Lemmenloitsu
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U R O K S E T,  N U O R E T  (5)
1. Aziz Saleh, KP, VSP-nuori 
2. Aziz Sheraz, KP 
3. Khaireddin Yaroq, KP 
4. Gharafa Elb Adamas Malik

N A R T U T,  N U O R E T  (8)
1. Aziz Shamila, KP, BIS-nuori 
2. Khaireddin Yaminah, KP, VSP-sileä 
3. Alabama Feju Era, KP, BIS-parti 
4. Dix Dax Oanah
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S A L U K I  S H O W  2 0 1 9

U R O K S E T,  VA L I O  (1 6)
1. Elamir Classic Souvenir,  
 KP, PU, BIS-valio, BIS-liikkeet, VSP
2. Aziz Quanah, KP, PU 
3. Aziz Qasabe, KP 
4. Qirmizi Paganini, KP

N A R T U T,  VA L I O  (1 3 )
1. Aziz Palmira, KP, PN, VSP-valio
2. El Hamrah Negma, KP 
3. Aziz Qismah, KP 
4. Al Zubeyda Laila Aïcha, KP

N A R T U T,  K ÄY T T Ö  ( 2)
1. Golden Desert’s Barakah, KP, VSP-käyttö 
2. Salgrey’s Alina

U R O K S E T,  K ÄY T T Ö  ( 4 )
1. Soheil Nour Chakhsnusha, KP, BIS-käyttö 
2. Aziz Luxor, KP 
3. Wallaby’s Azraf Ayman 
4. Shamali Jalalat Shamah
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U R O K S E T,  AV O I N  ( 9 )
1. Aziz Rakham, KP, VSP-avo, PU 
2. Eirecogteil’s Tulloch Semillon, KP 
3. Golden Desert’s Badwi, KP 
4. Sincerity Kalimantan Apollo

N A R T U T,  AV O I N  (7)
1. Aziz Rasmi, KP, BIS-avoin, PN-1, BIS 
2. Aziz Rayna, KP 
3. Imran Elnaz Habibi 
4. Dix Dax Netrife Al Neisah
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U R O K S E T,  V E T E R A A N I T  ( 3 )
1. El Hamrah Ezioh, KP, BIS-veteraani,  
 näyttelyn vanhin uros 
2. Zarabis Ozdemir, KP 
3. Kirman Behram

N A R T U T,  V E T E R A A N I T  ( 2)
1. Japejukan Niin Nätti Jotta, KP, VSP-veteraani 
2. Zarabis Najat, KP, Näyttelyn vanhin narttu

U R O K S E T,  S E N I O R I T  (1 0)
1. Aziz Karim, KP, BIS-seniori, PU-2
2. Khalils Abu Shamah, KP 
3. Jon-Sabik Djaal Lhilal, KP
4. Ta’zim Gohar Ghaos 

N A R T U T,  S E N I O R I T  (6) 
1. El-Ubaid’s Sincerity Isis, KP, PN-4, VSP-seniori 
2. Dioskury Laralani of Ghazal Alfarana, KP 
3. Soheil Nour Aisha 
4. Wallaby’s Zahia Zaynab
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U R O K S E T,  KO T I KO I R A L U O K K A  ( 2)
1. Aziz Ramz, BIS-kotikoira 
2. Shadmore Lancelot
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Alabama Feju Era
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B I S  S I L E Ä 
Khaireddin Yaroq & Khaireddin Yaminah (VSP)
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B I S  J Ä L K E L Ä I S L U O K K A
1. El-Ubaid’s Sincerity Isis, KP 
2. Elamir Classic Souvenir, KP 
3.Sunfire Harigat 
4. Khalils Abu Shamah

K A S VAT TA J A L U O K K A
1. Sincerity Kalimantan, KP, BIS-kasvattaja 
2. El Hamrah, KP 
3. Dix Dax, KP 
4. Golden Desert’s

S A L U K I  S H O W  2 0 1 9
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PA R I L U O K K A

El Hamrah Negatraz-Shir 
& El Hamrah Negma
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VÄ L I A I K A K I L PA I L U T 
t u o m a r i :  M a r i  R i h k a j ä r v i

J U N I O R  H A N D L E R  (4)
1. Lumi Venäläinen & Coda 
2. Liisa Turhainen & Apollo 
3. Ella Blomqvist & Ania 
4. Reetta Kauppinen & Niili

L A P S I  &  KO I R A  (5) 
1. Hilda Allonen (6 v.) & Rosie 
2. Seela Sarhema (8 v.) & Enia
3. Heta Sarhema (6 v.) & Surati
4. Hilda Soininen (4 v.) & Obama
5. Ilmari Tommila (9 v.) & Sol

N ä y t t e l y n  v a n h i m m a t :
Zarabis Najat (synt. 27.9.2007) &  

El Hamrah Ezioh (synt. 22.5.2007)
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Kesä 2017 oli kauneimmillaan 
ja monet maastokisat vielä 
edessä, kun Lipton pusikon 
läpi juostessaan sai haavan 
eturintaansa. Oksa oli tökännyt 
pienen reiän. Koska haava oli 
juuri nivelen päällä ja tarkoitus oli 
kilpailla, päätin käyttää Liptonin 
eläinlääkärillä tarkastettavana. 

Koska kello oli yli 16, päädyimme päi-
vystykseen, jossa meidät vastaanotti 
kandi. Koira rauhoitettiin, haava puh-
distettiin (siinä ei onneksi ollut oksan-
jäämiä) ja kaupan päällisiksi koiraan 
tökättiin vielä antibioottipiikki, olihan 
kesä, ja tulehdusriski olemassa. Eläin-
lääkäri tarkisti vielä pyynnöstäni do-
pingvaroajat, ja jos haava vain paranisi 
odotetusti, pääsisimme kyllä reilun pa-
rin viikon päässä odottaviin maastoki-
soihin. Oli torstai 6.7.2017. 

7.7.2019 

Illalla huomasin Liptonin lanteessa pa-
tin, juuri siinä kohtaa, johon antibioot-
tipiikki oli pistetty. Eläinlääkärillä oli 
ollut vaikeuksia saada piikkiä pistetyk-
si, sillä jostain syystä ruiskun mäntä ei 
meinannut painua pohjaan. Eläinlää-
käri joutui siis pistämään piikin ihon 
läpi monta kertaa. Soitin eläinlääkäril-
le, ja hän oli sitä mieltä, ettei reaktiosta 
ollut syytä olla kovin huolissaan, mikä-
li se menisi ohi muutamassa päivässä. 
Turvotus onneksi laskikin. 

TEKSTI JA KUVAT ANNE LIPPONEN

Kovan kohtalon kolhu

19.7.2017 

Aamulla huomasin Liptonin kyljessä naarmun. Ensin mietin, olikohan pentu-
koira ottanut hampaillaan siitä kohdasta vähän rajummin, sillä naarmu oli kaa-
reva ja olisi hyvin voinut tulla juuri hampaan luistaessa ihon pinnalla. Otin siitä 
kuvan ja lähetin Perkkiön Helille, hänen kanssaan kun yleensä aina pohdimme 
tällien seurauksia, vaihdamme kokemuksia ja tuumimme, pitääkö mennä lääkä-
riin vai ei. Jostain syystä olin jo melkein unohtanut, että samassa kohdassa oli va-
jaata kahta viikkoa aiemmin ollut patti. 

Jo Helin ensimmäinen kommentti nosti kylmän hien pintaan, enkä olisi halun-
nut uskoa sitä. Jos kyse oli samasta kuin heillä joskus aikoinaan, iho menisi kuo-
lioon ja haava aukeaisi.  
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20.7.2017 

Seuraavana päivänä huomasin, että niin todellakin tulisi käy-
mään. Kävimme eläinlääkärillä, omalla tällä kertaa. Hänkään 

ei kuitenkaan ollut vielä kovin huolissaan, ja määräsi hoidoksi 
lähinnä Vetericynillä suihkuttelua. Iho haavan keskellä 

kuitenkin tummui edelleen, ja lisäksi haavan kohdalla tuntui 
yhä turvotusta, kuten heti piikin pistämisen jälkeen. 

 21.7.2017 

Päätin ajella karvan haavan kohdalta, jotta haavan 
hoitaminen olisi helpompaa. Konsultoin omaa eläinlää-
käriä uudestaan, mutta tällaisille haavoille ei oikein voi 

tehdä mitään muuta kuin odottaa. Pitää puhtaana ja 
odottaa. Kävin ostamassa Vetramil-voidetta ja laitoin sitä 

puhdistamisen jälkeen haavan päälle.  

23.7.2017 

Kuolioon mennyt iho ei ollut vielä irronnut haavasta. 
Haavan pitäisi ensin vielä pahentua, avautua koko 

kuolioon menneeltä alueeltaan ennen kuin se voisi alkaa 
parantua. Vetericyn- ja Vetramil-hoitoa. 

24.7.2017 

Odottelimme paranemista. Aika tuntui silti todella 
pitkältä. Loppukin iho alkoi irrota. 
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30.7.2017 

Haava tuntui syvenevän syvenemistään. Kirjoitin 
aloituksen Salukiharrastajat palstalle, jossa kyselin 

vertaistukea ja kokemuksia vastaavista tapauksista. Sain 
useita yhteydenottoja yksityisviestillä ja lukuisia 

tsemppausviestejä. Niistä tuli todella hyvä mieli ja olo, 
etten ollut painimassa asian kanssa aivan yksin. 

31.7.2017 

Sain Teija Laukan kautta viestin, että Ruotsin salukierk-
kareista kotimatkalla oleva Susanna Mäkelä oli käskenyt 
soittaa. Lautta olisi Turussa klo 19, sen jälkeen sopisi olla 
yhteydessä. Emmin vähän, kun en olisi halunnut olla vai-
vaksi, mutta Teijan käsky ”SOITA” ei jättänyt arvailujen 
varaan, olisiko puhelustani oikeasti vaivaa ja että Susan-
nakin halusi oikeasti auttaa. 

Kiitollisena soitin, ja onneksi soitinkin, sillä Susannalta 
(joka työkseen hoitaa ihmisten kroonisia haavoja) sain lo-
pulta ohjeet, joilla paraneminen alkoi välittömästi. Haava 
puhdistetaan kerran päivässä, päälle laitetaan Sorbact-tai-
tos, haava suojataan ja annetaan olla seuraavaan päivään. 

2.8.2017 

Jo päivässä haava alkoi näyttää paremmalta. Susanna ko-
rosti moneen otteeseen, että haavan täytyy parantua poh-
jasta ylöspäin, ei siis riitä, että haava menisi päältä um-
peen. Niinpä tiesin, että haavan paraneminen kokonaan 
veisi aikaa. Paraneminen oli kuitenkin käynnissä, se oli 
lohdullista. 

S A I R A S K E R T O M U S
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4.8.2017 
Haavan hyvä paranemisvauhti valoi uskoa! Susanna kertoi, että ihmisillä haavan hoitoväli harvennettaisiin tuossa vaihees-
sa jo joka toiseen päivään, mutta koirilla se on melko mahdotonta. Haavan putsauksen piti olla jo hellävaraista, ettei tul-
lut rikottua pientä uutta ohutta kudosmuodostusta. Ei hankausta, vain pieni tuputellen tehty kuivaus Vetericyn-suihkut-
telun jälkeen!  

Onneksi ajelin karvat haavan ympäriltä, sillä haavaside oli helpompi saada pysymään kiinni ihossa kuin karvassa. Varmis-
tukseksi liimattu ilmastointiteippi onneksi menetti vuorokaudessa sen verran liimojaan, että sen sai irrotettua haavan pääl-
tä suhteellisen varovasti. Kuonokoppa ja haavapuku viimeistelivät Liptonin lookin. Onneksi ei ollut järkyttävät helteistä. 

Kuva 9.8.2017 

Kuva 14.8.2017 

 

16.8.2017 

Lähetin viimeisen kuvan Susannalle ja totesimme, että 
homma alkoi olla siinä. Yli kuukausi siinä kuitenkin 

meni, ja niin ne alkuperäiset maastokisat kuin kerhon 
maastotkin jäivät Liptonilta väliin.  

Kyseistä kohtaa koristaa edelleen arpi, karvat eivät kasva 
uuden ihon päälle. Mutta meille se on muistutus 

ennen kaikkea siitä, miten avuliaita saluki-ihmiset ovat 
hädän hetkellä! 

S A I R A S K E R T O M U S
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2018–2019-kausi oli Izzymme tu-
lokaskausi. Koska Izzy oli syntynyt 
6.6.2017, tämä oli täydellinen aika 
nuorelle koiralle aloittaa metsästys. Iz-
zy (Non Serviam Fugo Lepores RFR) 
hankittiin Heidi Lappalaiselta, ja Hei-
di kuljetti sen Suomesta meille saman 
vuoden syyskuussa. Vaikka Izzy olikin 
pieni pentu saapuessaan, sitä ei haitan-
nut matkustaa koneen ruumassa useita 
tunteja. Tuntien odotuksen jälkeen Iz-
zy ja Heidi viimein ilmestyivät tullista 
LAX-lentokentän terminaaliin. Heidi 

näytti huomattavasti Izzyä väsyneem-
mältä. Izzy ponkaisi puhtaasta(!) hä-
kistään pienelle nurmiläntille, teki tar-
peensa ja asettautui sitten yli kahden 
tunnin Tehachapin kotimatkaa varten. 

Izzyn kasvuaikaan kuului muutama 
kunnon säikähdys (milloin pennut ei-
vät säikyttelisi meitä?), joista yksi oli 
parin kuukauden mittainen toipumi-
nen polven revähdyksestä vain kolmen 
ja puolen kuukauden iässä. Toinen liit-
tyi yhteen etukäpälän kynteen, joka 

täytyi poistaa kuuden kuukauden iäs-
sä. Se kasvoi takaisin, mutta on silti ly-
hyempi kuin muut yhä edelleen. Nä-
mä ”jäähyt” pois lukien Izzy kasvoi ku-
ten muutkin pentumme. Suuria avoi-
mia tiloja juosta ja leikkiä ja säännöllis-
tä treeniä jäniksiin liittyen, onhan sen 
nimikin latinasta käännettynä ”jahtaan 
jäniksiä”. 

Izzy ei ollut kovin vanha, kun jo ko-
hottelin kulmakarvojani sanoen, että 
se saattaa olla nopea. Se lunasti odo-

2019 Grand Course

TEKSTI KARON LONERO  
KÄÄNNÖS ANNE LIPPONEN

Panic! at the Discon High Hopes oli Billboard Top 100 -listaykkösenä 
viime talven 2018–2019 open field -kauden aikana. Kappaleen sanat 
painuivat mieleeni, kun kuuntelin radiota matkoilla coursing-pelloille, 
mutta lopulta minulla ei todellakaan ollut niitä. Suuria toiveita siis. 
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tukset ja sai ensimmäisen saaliinsa 8,5 
kuukauden ikäisenä. Yhdeksänkuisena 
se voitti American Saluki Associationin 
Scramble Cupin pentukilpailun, joka 
on tarkoitettu 6-12-kuisille pennuil-
le. Seuraavana syksynä, 2018, aloimme 
todella nähdä, mistä tyttömme oli ko-
toisin. Izzy osallistui vain kuuteen kil-
pailuun kauden aikana, mutta niistä 
kahdessa ensimmäisessä Izzy oli viides, 
sitten toinen Saluki Coursing Clubin 
Bathsheba Cupissa, ja kaksi seuraavaa 
kilpailua se voittikin (Saluki Coursing 
Clubin Darius Trophy ja ASA:n Mia 
Cup). Näillä voitoilla se pääsi helpos-
ti kilpailemaan vuotuiseen NOFCA 
Grand Courseen. 

Izzy ei ollut kovin vanha, 
kun jo kohottelin kulma-
karvojani sanoen, että se 
saattaa olla nopea. Se lu-
nasti odotukset ja sai en-
simmäisen saaliinsa 8,5 

kuukauden ikäisenä. Yh-
deksänkuisena se voit-

ti American Saluki Asso-
ciationin Scramble Cu-
pin pentukilpailun, joka 

on tarkoitettu 6-12-kuisille 
pennuille. 
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Ensimmäinen päivä valkeni viileänä, ja 
oli mahdollista, että saisimme myös sa-
dekuuroja. Sen päiväisen peltomme ni-
mi oli ”Ihana pelto”, sillä sitä ympäröi 
pistaasipähkinöitä ja manteleita kas-
vattava Wonderful Inc. Emme todel-
lakaan joutuneet pettymään. Jäniksiä 
oli runsaasti ja coursing oli ihanaa! Izzy 
löysi ensimmäisen jäniksensä ja vaikka 
se hieman liukasteli ja joutui siksi huo-
nompaan asemaan, se käänsi tilanteen 
nopeasti voitokseen ja pakotti jäniks-
en kääntymään lukuisia kertoja. Kään-
nös käännöksen perään se hallitsi ajoa, 
kunnes kaikki kolme koiraa saartoivat 
jäniksen päät alhaalla ja hännät pystys-
sä napatakseen sen. 

Caz juoksi seuraavassa lähdössä, ja se-
kin hallitsi lähtöään useiden käännös-
ten avulla, mutta tämä jänis pääsi kar-
kuun. Kolmaskin lähtö tarjosi katsot-
tavaa, kun kaksi koiraa työskenteli ko-

vasti saadakseen jäniksen kiinni. Tuon 
päivän ryhmäämme kuului ibizanpo-
dencoja, afgaaninvinttikoiria ja galgo-
ja. Kaikki ryhmämme koirat saivat hie-
not juoksut, mutta vain salukien ryh-
mä sai jäniksen kiinni. Ensimmäinen 
päivämme oli päätöksessä kello 14 ai-
kaan, ja suuntasimme motellille grillaa-
mista ja hyvää seuraa odottaen. 

Toisen päivän sää oli hieman edellispäi-
vää haasteellisempi. Tuuli ja sade saivat 
meidät viluisiksi. Jälleen sekä jänikset 
että koirat panivat parastaan. Caz juok-
si ensimmäisessä lähdössä ja se hallitsi 
lähtöään, mutta juuri kun se ja parinsa 
olivat saavuttamaisillaan jäniksen, jänis 
livahti kasteluputken sisälle turvaan. 
Vaikka koirat kuinka yrittivät hätistää 
sitä putkesta, se ei onnistunut, ja jänis 
sai elää vielä ainakin yhden päivän. 

Izzy juoksi kolmannessa lähdössä, ja 
sekin dominoi lähtöään kovalla työl-
lä, mutta lähdöstä tuli todella pitkä ja 
koirat juoksivat kauas. Jos pari saikin 
jäniksen kiinni, me emme tiedä, sillä 
ne eivät palanneet saaliin kanssa, eikä 
kukaan meistä enää nähnyt niin kauas. 

Päivän päätteeksi paljastettiin kah-
den ensimmäisen päivän pisteet.  

 
Salukien tulokset olivat 
1. Izzy, 155 p. ja AK (assisted kill, 1. 
päivänä) 
2. Inyo, 148 p. ja UK (unassisted kill, 
2. päivänä) 
2. Annie, 148 p. ja AK (assisted kill, 1. 
päivänä) 
4. Caz, 144 p. 
5. Summer, 140 p. ja AK (assisted kill, 
1. päivänä) 

Kilpailussa juoksivat myös Braveheart 
ja Mystic, jotka myös juoksivat hie-
nosti. Mystic on yhdeksänvuotias(!) ja 
Braveheart oli palaamassa kilpailuihin 
loukkaantumisensa jälkeen, joten se ei 
ollut aivan parhaassa kunnossaan. Täl-
läkin kertaa saimme päivän päätökseen 
juuri ennen kahta iltapäivällä, joten 
pääsimme jälleen nauttimaan ruuasta, 
hyvästä seurasta ja juomastakin. Puolet 
rotujen edustajista pääsisi juoksemaan 
viimeisenä päivänä, joten salukien koh-

Ensimmäinen päivä valke-
ni viileänä, ja oli mahdol-
lista, että saisimme myös 

sadekuuroja. Sen päiväisen 
peltomme nimi oli ”Iha-

na pelto”, sillä sitä ympäröi 
pistaasipähkinöitä ja man-
teleita kasvattava Wonder-
ful Inc. Emme todellakaan 
joutuneet pettymään. Jä-

niksiä oli runsaasti ja cour-
sing oli ihanaa!  

Grand Course on kauden päättävä kut-
sukilpailu. Jos sitä haluaisi verrata ame-
rikkalaiseen jalkapalloon, se on open 
field coursingin Super Bowl. Koiran 
täytyy saada tietty määrä pisteitä kau-
den aikana. Tällä kertaa raja oli asetet-
tu 40 pisteeseen kalifornialaisille koi-
rille (muista osavaltioista tulevien pis-
temäärä on puolet tästä). Izzy ansaitsi 
79,75 pistettä kuudessa kokeessaan ja 
sen ”isoveli” Caz (Moshire RFR Rock 
The Casbah, CC, CM) ansaitsi 55 pis-
tettä juostuaan vain kolmessa kilpailus-
sa. Niinpä meillä oli kaksi koiraa kilpai-
lemassa Grand Coursessa, ja suunnitel-
mamme osallistua tuohon kolmipäiväi-
seen tapahtumaan oli varmistunut. 

Grand Course juostaan yleensä kolmen 
päivän aikana. Kahtena ensimmäisenä 
päivänä juostaan roduittain. Tavallisis-
ta kilpailuista poiketen, Grand Cour-
sessa jokainen koira juoksee kahdes-
ti. Tuomareita on kaksi, joten ensim-
mäisenä päivänä koirat arvostelee toi-
nen tuomari, seuraavana toinen. Mo-
lempien tuomareiden yhteenlasket-
tujen pisteiden avulla päätetään, mit-
kä koirat juoksevat kolmantena ja vii-
meisenä päivänä. Puolet jokaisen ro-
dun osallistujamäärästä (harvinaisis-
ta roduista muodostetaan yksi ryhmä) 
pääsee juoksemaan kaikkien rotujen 
kilpailuun. Lisäksi sellainen koira, jo-
ka on voittanut molemmat rotukilpai-
lunsa, pääsee finaaliin huolimatta siitä, 
mikä sen varsinainen sijoitus pistemää-
rien mukaan on. 

Finaalit juostaan kaikki rodut sekaisin 
niin, että koirat arvotaan lähtöihin. Fi-
naalissa juostaan vain kerran niin, että 
molemmat tuomarit arvostelevat. Lo-
pullisen koirien järjestyksen ratkaisee 
kaikkien päivien yhteistulos. Kymme-
nen parasta palkitaan yhteistuloksen 
perusteella with mixed points awarded 
to the top five. 

Helmikuun 15. päivänä Lost Hillsis-
sä, lähellä coursing-peltoja, järjestet-
tiin ihastuttava illanvietto eräässä ra-
vintolassa. Siellä jaettiin myös vuotui-
set palkinnot niille koirille, jotka ovat 
saavuttaneet valiotittelinsä tai Courser 
of Merit -tittelin kauden päättymiseen 
(31.1.) mennessä. Olimme todella yl-
lättyneitä kuullessamme, että Izzy oli 

voittanut Koochikoo Trophyn korkeil-
la tulokaskauden pisteillään NOFCA:n 
coursing-kauden aikana. Se oli todel-
la mukava yllätys! Myöhemmin illan-
viettoon kuului muun muassa arpa-
jaiset, jossa oli hienoja piirroksia pal-
kintona. Samassa yhteydessä myös ar-
vottiin viimeisen päivän lähdöt. Kaik-
ki odottavat arvontaa innolla, sillä jäl-
jellä on enää kauden parhaista parhaat 
yhteen kokeeseen ilmoitettuna. Saluke-
ja oli tänä vuonna ilmoitettu vain vaa-
timattomat seitsemän, mutta laatu to-
della korvasi määrän. Jokaisesta lähdös-
tä tulisi jännittävä! 

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



Saluki 31

dalla neljä parasta olisi mukana. 
Kolmas päivä suosi meitä hieman pa-
remmalla säällä, joka oli silti hieman 
tuulinen ja viileä. Loistava sää coursi-
ngiin! Saavuimme pellolle aikaisin aa-
mulla kuuden sekaryhmän kanssa. 
Mietimme, vieläkö Ihana pelto pystyi-
si antamaan meille yhden metsästyspäi-
vän ja kuusi jänistä. Myönnän olleeni 
enemmän kuin epäileväinen.  

Caz juoksi ensimmäisessä lähdös-
sä Ocho Loco -nimisen whippetin 
(kauden 5. paras whippet) ja Sophie-
borzoin kanssa, joka oli kauden pa-
ras borzoi ja NOFCA:n 4. edellisel-
tä kaudelta. Olimme oikeastaan vas-
ta saapuneet pellolle, kun ne huomasi-
vat jäniksen ja esittelivät kunkin rodun 
parhaita vahvuuksia jahdatessaan sitä. 
Lähtö päättyi siihen, että Caz ja Sophie 
painostivat jänistä kovaa ja kun Caz oli 
nappaamassa jäniksen suuhunsa Ocho 
Loco hyökkäsi sen kimppuun toisesta 
suunnasta. Tuomari numero 1 antoi 71 
pistettä sekä Cazille että Sophielle ja 73 
pistettä Ocholle (sekä UK:n = unnas-
sisted kill). Tuomari numero 2 antoi 
74 pistettä Cazille, 71 Sophielle ja 70 
Ocholle sekä AK:n (assisted kill) Cazil-
le ja Ocholle. Eri katsantokulmat anta-
vat eri tulokset, kun metsästetään! 

Izzy juoksi seuraavassa lähdössä, johon 
se pääsi edellisten päivien korkeimmil-
la pistellä (155). Toiseksi parhaat pis-
teet, 152, olivat kuuluisalla Sexy Beast 
-whippetillä (paras whippet kolmena 
edellisvuotena peräkkäin, hävisi vain 
pojalleen tällä kaudella). Lisäksi läh-
töön arvottiin toinen whippet, Bolt. 
Tiesimme jo etukäteen, että lähdös-
tä tulisi näytös, eivätkä koirat pettä-
neet odotuksiamme. Whippetit johti-
vat aluksi pelkän vauhtinsa avulla. Ne 
saivat aikaan useita käännöksiä nope-
aan tahtiin, ja Izzy juoksi aivan nii-
den välissä. Jänis vältti Boltin juuri ja 

Tälläkin kertaa saimme 
päivän päätökseen juuri en-
nen kahta iltapäivällä, jo-
ten pääsimme jälleen naut-

timaan ruuasta, hyväs-
tä seurasta ja juomastakin. 
Puolet rotujen edustajista 

pääsisi juoksemaan viimei-
senä päivänä, joten salu-

kien kohdalla neljä parasta 
olisi mukana. 
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ja75 pistettä. Greyhound Jessie sai 79 
ja 77 pistettä erässään. Sexy Beastin 
poika, Mambo Poa puolestaan sai 76 
ja 75 pistettä. Päivän päätteeksi kuiten-
kin meidän Izzymme, kaukaa Suomes-
ta saakka voitti koko Grand Coursen! 
 
Kymmenen kärki oli: 
1) Izzy/Saluki/306 
2) Winston/Greyhound/305 
3) Jessie/Greyhound/299 
4) Kindle/Botzoi/296 
5) lnyo/Saluki/293 
6) Mambo Potwhippet/291 
7) Amie/Saluki/290 
8) Caz/Saluki/289 
8) Rose/Galgo/289 
8) Sexy Beast/Whippet/289 

juuri nappaamasta sitä yhdessä tiukas-
sa käännöksessä, sai sitten etumatkaa 
ja suuntasi juoksunsa kauemmas, jos-
sa olisi turvaa. Kun koirat järjestyivät 
riviin jahdatakseen jäniksen kiinni, Iz-
zy ohitti molemmat whippetit ja alkoi 
työstää jänistä yksin, käännös kään-
nökseltä. Matka jatkui yhä kauemmas, 
mutta tuomarit pystyivät yhä näke-
mään tapahtumat. Whippetit eivät an-
taneet periksi, vaan seurasivat ja saivat 
jänistä ja Izzyä hetkittäin kiinni. Lo-
pulta jänis saatiin kiinni, mutta tuo-
marit eivät nähneet, mitä tapahtui. El-
leivät tuomarit näe kiinniottoa, ne ei-
vät voi antaa siitä pisteitä, vaikka näki-
sivätkin koiran tuovat saaliin. Niin kävi 
tässäkin tapauksessa. Tuomari 1 antoi 
Izzylle 75 pistettä, Boltille 72 ja Sexy 
Beastille 68 pistettä. Tuomari 2 antoi 
Izzylle 76 pistettä, Boltille 72 ja Sexy 
Beastille 69. Tällä kertaa tuomarit oli-
vat tapahtumista yksimielisiä. 

Seuraavat neljä lähtöä tarjosivat upei-
ta juoksuja ja paljon jänisten työstä-
mistä, mutta yhtään jänistä ei enää na-
pattu koirien taidoista ja kovasta työstä 
huolimatta. Greyhound Winston do-
minoi omaa eräänsä saaden upeat 80 

Kun koirat järjestyivät ri-
viin jahdatakseen jäniksen 
kiinni, Izzy ohitti molem-

mat whippetit ja alkoi työs-
tää jänistä yksin, käännös 

käännökseltä. Matka jatkui 
yhä kauemmas, mutta tuo-
marit pystyivät yhä näke-

mään tapahtumat. 

Me kaikki nautimme suuresti coursin-
gista lähes täydellisistä olosuhteista ko-
ko kolmen päivän ajan. Tapahtuma oli 
yksi hienoimmista, mitä olen nähnyt, 
ja olen nähnyt paljon OFC:tä vuosien 
aikana. Izzy voitti myös High Score 
Saluki at the Grand Course -palkinnon 
saaden Hard Turn Trophyn, The Jos-
hua’s Annie Trophyn voitettuaan rotu-
kilpailun, tulokkaiden parhaiden pis-
teiden palkinnon ja voitoillaan Grand 
Coursessa se saavutti sekä Coursing-va-
lion että Courser of Merit -tittelit. Iz-
zy on osallistunut muutamaan maas-
tokokeeseen silloin tällöin. Ja nyt, en-
nen kuin täytti kaksi vuotta, se oli Non 
Serviam Fugo Lepores RFR, CC, CM, 
GCW, JC. Izzy, olet tehnyt kasvattajasi 
hyvin ylpeäksi! Koska olet vieläpä ihas-
tuttavaa seuraa, olet todella elänyt ni-
mesi todeksi!

Päivän päätteeksi kuitenkin meidän Izzymme, kaukaa 
Suomesta saakka voitti koko Grand Coursen!  

S A L U K I S T I T  M A A I L M A L L A
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Näyttelypaikkana Helsinkin Kaapelitehdas
Osoite: Tallberginkatu 1, Helsinki

Arvosteluluokat:  
urokset 5- alle 7 kk ja 7- alle 9 kk, nartut 5- alle 7 kk ja 7- alle 9 kk.

Näyttelyssä järjestetään myös paras pari -kilpailu.
Kasvattajaryhmä: neljä saman kasvattajan kasvattamaa tai samalle FCI:n vahvistamalle kennel-
nimelle rekisteröityä sama rotuista pentua, jotka saavat olla samasta pentueesta. Kaikissa luokis-

sa annetaan kirjallinen arvostelu.

    Näyttelypaikalle saa tuoda ainoastaan näyttelyyn ilmoitetut koirat.

Parilpailu 10€ (ilmoittautuminen vain paikanpäällä)
Parikilpailuun voivat osallistua samanrotuiset koirat sukupuoleen katsomatta, jotka ovat il-

moitettu näyttelyyn. Huomioithan että paras pari-kilpailuun on ilmoittautuminen vain 
paikanpäällä.

Järjestäjä:  
Suomen Salukikerho ry

 
Tiedustelut:
Showlink Oy

arkisin klo 11-17 puh. 09 887 30320 tai e-mail: info@showlink.fi
Mainitsethan tiedustelussasi näyttelyn sekä koiran rekisterinumeron, jota tiedustelu koskee.

Myyntipaikat
Erika Paqvalin-Skurnik

erika.paqvalin-skurnik@showlink.fi
+358 50 388 6370.

Muut tiedustelut
Anne Lipponen
sihteeri@saluki.fi

050 545 4887 (tavoitettavissa klo. 16-20) 
 

Ilmoittautumiset osoitteessa: 
http://www.showlink.fi/shows/puppycup/puppy-cup-2020/helsinki-2-2-2020/ilmoittautuminen/ 

ROYAL CANIN PUPPY CUP, 
HELSINKI 2.2.2020 



Ylituomari: Eeva Salmela
Derby- ja veteraanimaastomestaruus juostiin Hyvinkään vinttikoiraradan viereisellä ke-
rällä. Alkuerärata oli 700m metriä pitkä ja finaalista noin 50 metriä lyhempi. Rata toimi 
molempiin suuntiin hyvin kaikille roduille. Mestaruudet saatiin jaettua ja arvosteluun 
kiinnitettiin erityistä huomiota. Sää oli vaihteleva noin +12 astetta. Aurinkoa hiukan sa-
moin rankkasadetta. Suurin osa lähdöistä saatiin läpi poutasäässä. Kisassa joiduttiin dis-
kaamaan yksi koira. Valitettavia radalla sattuneita loukkaantumisia oli neljä, joista kak-
si varvasvammaa ja yksi kanniskynsivamma. Yhden ontuman syy tuntematon. Järjestäjä 
onnistui tehtävässään ja kisa päättyi noin klo 18.00.

25.5.2019 Derby- ja veteraanimaastomestaruus 2019

Derby

1. QASHANI BASHIR AL-FARSI  

Kati Piehl

239 237 476 SERTK, 

DVM-19

2. MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA  

Hanna ja  Arto Ojanperä

242 233 475 SERTK

3. RUDAN NEDIVA  

Raija Lundström

244 0 244

- IMRAN ELNAZ HABIBI 

Tuomas Keränen, Krista-Marjut Nukari

0 0

-. RUDAN NETANYA 

Kirsi Hyvärinen

0 0

-. QASHANI BAHBUH AL-KURDI 

Siiri Lehto

DISK

Veteraanimetaruus

1. SALGREY’S ALINA  

Sari Ritari

237 229 466 SERTK, 

VMM-19

2. EIRECOGTEIL’S SANTERRA SYRAH  

Minna Hämäläinen

221 235 456 SERTK

3. KHRONOS MIN AL ASIFE  

Seija Lehmusto

221 188 409

4. UZIDUZIT HAWKSVIEW NON SERVIAM  

TOMAHAWK        Sirkku Moilanen

218 218 LOUK AE,  

Kesk.

5. SUNFIRE IBSAN  

Tuire Keskinen, Anni Lepola

214 214 Luopui 

finaalista

6. AL WATHBA DILWAR FAARIH  

Anni Lepola, Tuire Keskinen

211 211 Luopui 

finaalista

7. TAZILLAH FADIA FARAHNAZ  

Satu Marttila

191 191

Ylimmässä kuvassa maastojuoksun Derbyvoittaja Qashani Bashir al-Farsi, 
veteraanimaastomestari Salgrey’s Alina. Ratajuoksukuvissa veteraanirata-
mestari Dyynien Kesra Khason ja ratajuoksun derbyvoittaja Melik Boorchin 
Oghab Nox Infinita.
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Ylituomari: Pentti Örn
Ennen kokeen alkua jouduttiin kuusi whippet sijoituslähtöä tekemään uudestaan koska 
koirat oli sijoitettu eriin siksak periaatteella. Viikolla kastelu ja vesisade oli pehmentänyt 
radan pinnan eikä yhtään kannusantura vammaa tapahtunut. Koe aloitettiin poutaisessa 
säässä mutta alkuerien jälkeisellä tauolla alkoi vesisade. Taukoa pidennettiin 0,5 tunnilla 
pahimman sateen ajaksi mutta lopullisesti pouta alkoi vasta vähän ennen viimeisiä läh-
töjä. WHY ensimmäisessä aikajuoksussa tapahtui vieherikko. Uusintalähtö olisi tiennyt 
koirille 4-lähtöä/kisa joten tuomarineuvosto päästi koirat suoraan toiseen aikajuoksuun. 
Vieherikko johtui viallisesta akun johtoliitoksesta. Toinen vieherikko tapahtui salukien 
derby finaalissa mutta koirat eivät ehtineet juosta montakaan metriä. Viehekoneen vaih-
don jälkeen lähtö uusittiin. Kokeen aikana toimistolla oli ongelmia finaalilähtöjen laa-
dinnassa ja useampi lähtö meni uusiksi. Tämä taas johti koppiarvonnassa aikatauluongel-
miin ja kilpailijoille oikean manttelin valintaongelmiin. Tästä johtuen whippet veteraa-
nifinaaalit jouduttiin siirtämään myöhemmäksi. Sade-ennusteen vuoksi peruttiin toinen 
tauko. Vieheen veto oli ensikuokkaista. Pysäyttäminen tehtiin riittävän kauas maalista ja 
hitaasti nopeutta laskien. Lisäksi käytettiin “harhautusviehettä” pysäytyspaikalla jolloin 
koirat hajaantuivat eivätkä törmnneet toisiinsa. Derby luokkia oli 7 kpl, veteraaniluokkia 
6 kpl ja paljon sijoituslähtöjä. Kokeessa nähtiin paljon hienoja suorituksia. Saluki Nox 
Infinita paransi vanhaa Malcomin rataennätystä 0,08s ja wh Jonny Cash 280m ennätystä 
lukemaan 17,05. Aina kun startissa on täysi lähtö koiria on kilpailu jännittävää ja tapah-
tumarikasta riippumati siitä onko kyseesä etanalähtö tai mestaruuslähtö tai pienikokoi-
nen tai isokokoinen rotu. Onnittelut Deby ja veteraanimestreille

6.7.2019 Derby- ja veteraaniratamestaruus 2019

Derby 2019, alkuerä, 480 m

1. MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA

Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä

32,07 s * SERTK, RE

2. QASHANI BASHIR AL-FARSI

Kati Piehl

34,29 s

Derby 2019 Finaali, 480 m

1. MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA

Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä

32,39 s * DVR-19

2. QASHANI BASHIR AL-FARSI

Kati Piehl

34,34 s

Veteraanimestaruus 2019, finaali, 280 m

1. DYYNIEN KESRA KHASON

Tarja Pääkkönen, Kimmo Marjamäki

19,61 s VMR-19

2. NON SERVIAM DRAKAINA KARKHARODON

Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela

22,33 s
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Salukikerhon maasto- ja 
veteraanimestaruus 2019

Salukikerhon maasto- ja veteraanimestaruus ratkottiin tänä 
vuonna Savon vinttikoiraharrastajien järjestämien perinteisten 
Kalakukkomaastojen yhteydessä. Kokeessa ratkottiin myös 
Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kennelpiirinmestaruudet.
Maastomestariksi juoksi urosten luokan Non Serviam Fogo 
Posto ja narttujen maastomestaruuden vei Nox Infinita 
Anas Discors. Veteraanimastomestaruuden voitti viimeistä 
kauttaan kilpailukauttaan juokseva Salgrey’s Alina.

kuvat Ari Lehtiö ja Krista Nukari
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NON

SSAK:N MAASTOMESTARUUS, NARTUT

1. NOX INFINITA ANAS DISCORS
Mari-Anne Naarminen

249 24

2. NON SERVIAM FOLIE À DEUX
Mirja Lappalainen, Heidi Lappalainen

244 24

3. AL-YASAMIN MAGNOLIA
Iris Ritola, Erkki Ritola

239 24

4. AL-YASAMIN MALIKA
Tiina Torkko

240 24

5. NON SERVIAM FURIA DIVINA
Ingo Kvist

231 24

6. KHAIREDDIN YASEERA
Helena Perttula, Viljo Hassinen

225 24

7. DIX DAX NETRIFE AL NEISAH
Sari Ritari

230 23

8. NON SERVIAM EX MEA SENTENTIA
Sanja Kuusela, Heidi Lappalainen

236 23

9. JAISALMER ABHIRUCHI
Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas

243 20

- VALOSALON AZAZZABELLA AMEERIA
Auri Rainema-Heiskanen, Vilja Rainema

0

- IMRAN ELNAZ HABIBI
Tuomas Keränen, Krista-Marjut Nukari

0

- DESIERTO BELLEZA HYPERBOREA HYMNIA
Krista-Marjut Nukari, Tuomas Keränen

-

SSAK:N VETERAANIMESTARUUS

1. SALGREY’S ALINA
Sari Ritari

243 222 465 SERTK,  
SSAK VMM

- NON SERVIAM DIVINA VENATRIX
Janna-Maaria Keinänen

- - DISK

SSAK:N MAASTOMESTARUUS, UROKSET

1. NON SERVIAM FOGO POSTO

Henri Maijala

250 257 507 SERTK, P-K KPM, 

SSAKMM

2. AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII

Marika Leppänen

247 245 492 SERTK, P-S KPM

3. JAISALMER ABAYOMI

Harri Niemi

226 254 480 SERTK

4. QASHANI BASHIR AL-FARSI

Kati Piehl

231 247 478 SERTK

5. ZARABIS SILAAM

Saara Immonen

252 226 478 SERTK

6. ZARABIS RAAHIL

Marika Leppänen

233 231 464 SERTK

7. AAVATUULEN THENOMENOM

Sari Pekkarinen, Timo Pekkarinen

236 224 460 SERTK

8. AAVATUULEN VAN VELVEL

Sari Pekkarinen, Timo Pekkarinen

221 210 431

9. WALLABY’S AZRAF AYMAN

Heli Perkkiö

207 223 430

10. EL HAMRAH MAHER

Pirjo Jäppinen

211 203 414

- DIX DAX MAGIC SAPPHIRE

Sari Ritari

- - DISK

- AZIZ RAKHAM

Sirpa Tavasti

- - - DISK FIN
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NON SERVIAM FOGO POSTO.

NOX INFINITA ANAS DISCORS

246 495 SERTK,  
SSAKMM-VSP

244 488 SERTK

243 482 SERTK

241 481 SERTK

245 476 SERTK

246 471 SERTK

237 467 SERTK

231 467 SERTK

202 445

0

0

- - DISK FIN
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KASVATTAJAHAASTATTELU

Olen Ranja Eklund ja asun mieheni 
kanssa Vantaalla. Salukeja olen kasvatta-
nut kolme pentuetta kennelnimellä Kur-
kiauran. Suomen Salukikerhossa olen toi-
minut jalostustoimikunnassa useamman 
vuoden sekä vetäjänä että nyt viime vuo-
det jäsenenä. Aiemmassa työssäni koira-
genetiikan tutkimusryhmässä Helsingin 
Yliopistolla perehdyin myös salukien pe-
rimän monimuotoisuuteen, autoimmuu-
nisairauksiin ja valitettavasti myös lisään-
tyneisiin sydänsairauksiin. 

Olin jo pienestä lapsesta saakka haaveil-
lut omasta koirasta ja vihdoin 10-vuoti-
aana toiveeni toteutui, kun sain omakse-
ni beaglen pennun Alin. Alin kanssa tutus-
tuin muutamaan koiria harrastavaan nuo-
reen, ja kävimmekin yhdessä tottelevai-
suuskentillä ja tutustuimme myös näyt-
telyiden ihmeelliseen maailmaan. Pauk-
kuarkuuden takia Alista ei kuitenkaan ol-

lut minulle harrastuskoiraksi, joten toinen 
koira tulikin harkintaan teini-iässä. Pitkän 
pohdinnan jälkeen päädyin whippettiin, ja 
Alin seuraksi muuttikin sitten Metsänreu-
nan Epeli. ”Eppu” tutustuttikin minut tä-
hän vinttikoirien ihmeelliseen maailmaan. 
Yhdessä koimme ensimmäiset juoksuhar-
joitukset Kilon radalla, kiersimme näytte-
lyitä, ja Eppua jopa käytettiin jalostukseen 
kahteen otteeseen. Epun molemmista pen-
tueista pidin yhden pennun itse. Metsän-
reunan Lootus, ”Kessu”, s. 1986 oli vali-
tettavasti kivesvikainen ja sairastui myö-
hemmin myös epilepsiaan. Metsänreunan 
Reseda, ”Salla”, s. 1987 jäi surukseni au-

ton alle kesällä 1990. Sallalla ehdin teettää 
pennut omalle Kurkiauran kennelnimel-
le vuonna 1989. Kennelnimeni on myön-
netty whippettien kasvatukseen jo 80-lu-
vulla silloisen asuinpaikkamme Kurkimä-
en mukaan. 

Mikä sai sinut innostumaan salukeista?  

Salukeja olin jo ihaillut useita vuosia vi-
pukkakehien reunoilta. Yksi kauneimmis-
ta koskaan näkemistäni salukeista oli mie-
lestäni El Hamrah Jaddah. Loppuvuon-

Kurkiauran
TEKSTI JA KUVAT RANJA EKLUND 
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Kurkiauran Haaveileva Aave, kuva: Riina Lummekari

K A S VAT TA J A H A A S TAT T E L U
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na 1990 unelmani vihdoin toteutui, kun 
luoksemme muutti Jaddahin sisaren Jaz-
zelan pentu El Hamrah Yamaj eli ”Tosca”. 
Tosca oli luonteeltaan juuri sellainen salu-
ki, joka rotumääritelmässä kuvataan. Pi-
dättyväinen vieraita kohtaan, mutta ei arka 
tai aggressiivinen. Yleisesti Tosca piti kui-
tenkin vieraista ihmisistä tai ainakin suvait-
si niitä, mutta tutut ja erityisesti vauvat sai-
vat aina Toscan kaiken huomion ja rakkau-
denosoitukset. Tosca eli kunnioitettavat 14 
v 9 kk ja on edelleen muistoissamme erityi-
sen tärkeänä salukina koko perheellemme. 

Tällä hetkellä perheeseemme kuuluu nel-
jä salukia: 12-vuotiaat El Hamrah Elmas, 
”Sima” ja Intian tuonti Gouri Of Bara-
mati, ”Gouri”, 8-vuotias El Hamrah Ha-
leah Bharatiya, ”Luna”, sekä nuorimmai-
sena oma kasvattini, vuoden ikäinen Kur-
kiauran Lemmenloitsu eli ”Loitsu”. Kaik-
ki salukimme ovat meille ensisijaisesti per-
heenjäseniä, joiden kanssa vietämme aikaa, 
ulkoilemme, mökkeilemme ja harrastam-
me satunnaisesti mm. näyttelyitä. Salukien 
myötä olen tutustunut moniin uusiin ih-
misiin ympäri maailman, ja useiden kans-

sa olemme tulleet myös hyvin läheisiksi 
ystäviksi.  

Milloin ensimmäinen salukipentue? 
Kuinka nimeät pentueesi? Milloin vii-
meisin? Kuinka monta salukipentuetta?  

Kaksi ensimmäistä hoitamaani ja luona-
ni syntynyttä salukipentuetta olen teh-
nyt yhteistyössä kennel El Hamrahin Pirjo 
Grönforsin kanssa. El Hamrah N-pentue, 
3+5, syntyi vuonna 1997 ja siinä oli emä-

Yksi kauneimmista koskaan 
näkemistäni salukeista 

oli mielestäni El Hamrah 
Jaddah. Loppuvuonna 1990 
unelmani vihdoin toteutui, 

kun luoksemme muutti 
Jaddahin sisaren Jazzelan 

pentu El Hamrah Yamaj eli 
”Tosca”. Tosca oli luonteeltaan 

juuri sellainen saluki, joka 
rotumääritelmässä kuvataan.

Kurkiauran Lentäjän Poika ja Lemmenloitsu.

K A S VAT TA J A H A A S TAT T E L U
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nä omistamani FI MVA El Hamrah Yamaj 
ja isänä FI MVA Haalah Dadaelis El Ham-
rah. Tästä pentueesta pidin itselläni yhden 
nartun, El Hamrah Nadara. Nana kuiten-
kin loukkasi olkanivelensä nuorena, joten 
harrastukset jäivät sen myötä hänen kans-
saan. Toinen yhteistyössä tekemämme salu-
kipentue oli El Hamrah H-pentue, 5+4, 
vuonna 2010, jossa oli emänä yhteisomis-
tuksessa oleva Gouri Of Baramati ja isänä 
El Hamrah Chason-Shir. Tästä pentuees-
ta jäi kotiin El Hamrah Haleah Bharatiya.   

Oma kasvatustyöni alkoi Gourin myötä ja 
Pirjon pienoisesta yllytyksestä. Olen saa-
nut Pirjolta paljon tukea ja neuvoja kasva-
tustyöhöni ja olen siitä kiitollinen hänelle. 
Olen mielestäni ollut etuoikeutetussa ase-
massa saadessani seurata läheltä kennel El 
Hamrahin kasvatustyötä viime vuosikym-
menenä. Samalla olen oppinut huimasti 
salukin oikeasta rakenteesta ja käynyt usei-
ta kehittäviä keskusteluja erilaisista jalos-
tusvalinnoista Pirjon ja Suomen Salukiker-
hon jalostustoimikunnan jäsenten kanssa. 

Ensimmäinen Kurkiauran kennelnimel-
le syntynyt salukipentue oli Kurkiauran 
”Halloween-pentue”, 4+3, vuonna 2013, 
(SRM-10 FI KVA-M FI KVA-R PM-11 
Non Serviam Anung Un Rama x Gouri Of 
Baramati). Halusin pentueen olevan su-
vultaan erilainen kuin Gourin edellinen ja 
toivoin urokselta myös käyttöpuolen näyt-

töä. Pentueesta muutamat ovatkin pinko-
neet maastoissa ihan mukavasti ja parhai-
ten menestynyt lienee FI KVA Kurkiauran 
Hemaiseva Noita. Harmittavasti ja yllätyk-
seksi tässä pentueessa esiintyy myös erityi-
sesti mustilla yksilöillä distichiasista eli yli-
määräisiä silmäripsiä, ja yksi pennuista on 
jopa jouduttu operoimaan tämän takia. 
Muilla ripset eivät ole aiheuttaneet suu-
rempaa haittaa normaaliin elämiseen. Pen-

tueesta Haaveileva Aave meni sijoitukseen, 
koska en itse voinut tuolloin jättää pentua 
itselleni. 

Toiseen pentueeseen käytin Gourin jälke-
läistä Iidaa. Iida asuu Tallinnassa suoma-
lais-virolaisessa perheessä kotikoirana. Iida 
on luonteeltaan todella rauhallinen ja luot-
tavainen. Juuri sellainen saluki, jonka kans-
sa on kiva elää! Tämä Kurkiauran K-pen-
tue, 4+1 (FI MVA El Hamrah Gabbar x El 
Hamrah Hadarah Bharatiya) syntyi vuon-
na 2015. Toivoin yhdistelmän tuovan vah-
vuutta rakenteisiin ja tärkeää minulle oli 
vanhempien erinomaiset luonteet. Valitet-
tavasti nämä pennut eivät päätyneet aktii-
visesti harrastaviin koteihin ja pentueessa 
esiintyi myös yläpurentaa.  

Viimeisin pentueeni on nyt vuoden ikäi-
nen Kurkiauran L-pentue, 4+3 (FI KVA-M 
SMM-16 Shamali Jalalat Shamah x Kurki-
auran Haaveileva Aave).  Tässäkin pentu-
eessa oli yllätykseksi yhdellä pennulla hän-
tämutka, joka tosin ei vaivaa koiraa miten-
kään. Kotiin minulle jäi yksi narttupentu, 
Lemmenloitsu. Aika näyttää millaisia salu-
keja näistä kehittyy. 

Oma kasvatustyöni on vielä toistaiseksi pe-
rustunut ulkosiitoksiin ja se tietenkin nä-
kyy myös pentueiden sisällä. Samassa pen-
tueessa on sekä ulkonäöltään että luon-
teiltaan erilaisia yksilöitä. Ulkosiitos myös 
yleisesti kasvattaa kokoa, mikä näkyy myös 
osassa kasvateistani. Olen myös halunnut 
tehdä toisistaan poikkeavia yhdistelmiä, 
etten esimerkiksi jonkun sairauden takia 
joutuisi hylkäämään koko kasvatustyötäni. 
Kehotan myös kaikkia kasvattieni omista-
jia tutkituttamaan koiransa ainakin sydän- 
ja silmäsairauksien osalta, vaikka niitä ei ja-
lostukseen käytettäisikään.  

Pentuetta suunnitellessani minulle on eh-
dottoman tärkeää vanhempien luonteet ja 
terveys. Minulle ei ole tärkeää jalostuskoi-
rien hieno näyttely- tai juoksumenestys, 
mutta käyttämieni koirien tulee kuiten-
kin olla terverakenteisia ja niillä ei tule ol-
la liioiteltuja piirteitä. Nykyään näkee pal-
jon liian pitkiä ylikulmautuneita takaraajo-
ja, joissa on liian kapea reisi. Tällaiset koi-
rat eivät pystyisi suoriutumaan alkuperäi-
sestä tarkoituksestaan juosta saalista kiinni.   

Mielestäni on myös tärkeää kiinnittää huo-
miota siihen, että salukirodun monimuo-
toisuus säilyy jatkossakin ja meillä on myös 

 Olen myös halunnut 
tehdä toisistaan 

poikkeavia yhdistelmiä, 
etten esimerkiksi jonkun 
sairauden takia joutuisi 

hylkäämään koko 
kasvatustyötäni. Kehotan 
myös kaikkia kasvattieni 
omistajia tutkituttamaan 
koiransa ainakin sydän- ja 

silmäsairauksien osalta, 
vaikka niitä ei jalostukseen 

käytettäisikään.  

El Hamrah Hadarah Bharatiya, Iida, pentuineen.
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tulevaisuudessa geneettisesti erilaista mate-
riaalia käytettävissämme. DLA-haplotyyp-
pitutkimukset aikoinaan osoittivat, että 
salukeilla on hyvin monimuotoinen peri-
mä tällä alueella. Valitettavasti selvää yh-
teyttä esimerkiksi autoimmuunisairauksien 
esiintyvyyteen ei voitu todistaa. Tällä het-
kellä kukaan ei tutki tätä asiaa ja DLA-tes-
tiä on saatavilla vain ulkomaisesta laborato-
riosta, joten into testauttaa koiria on salu-
kipiireissä hiipunut, eikä yksittäisten koi-
rien testaaminen ole merkityksellistä jalos-
tuksen kannalta. Uusimpana geenitestinä 
on nyt saatavilla NCL-testi, jota en ole vie-
lä omien koirieni kohdalla käyttänyt.  

Jalostuskoiria valitessani kiinnitän myös 
huomioita niiden lähisukulaisiin ja yri-
tän kartoittaa myös niiden terveydentilaa 
mahdollisuuksien mukaan. Kaikissa su-
vuissa esiintyy sairauksia, eikä kaikkia voi 
poissulkea jalostuksesta, muuten rodun te-
hollinen populaatiokoko pienenee liiaksi. 
Tärkeintä on kuitenkin yrittää poissulkea 
sellaiset vakavat sairaudet, joista on haittaa 
yksilölle huonona elämänlaatuna tai lyhen-
tyneenä elinikänä.  

Yksi vaikeimmista ja huolta aiheuttavista 
seikoista kasvatustyössä on hyvien kotien 
löytäminen pennuille. Valitettavasti mi-
nullekin on pari pentua palautunut jo he-
ti alkuvaiheessa takaisin, kun pennunotta-
ja ei olekaan osannut varautua kaikkeen sii-
hen vastuuseen, mitä pienen pennun kas-
vattaminen vaatii. Onneksi kodit ovat kui-
tenkin lopulta löytyneet. Itse en aseta mi-
tään kilpailuvaatimuksia tai muuta sellaista 
pennunostajille, mutta toivon, että he edes 
muutaman kerran kävisivät jossain näy-
tillä tai kokeilisivat edes harrastusmielessä 
juoksupuolta. Tärkeintä on kuitenkin saa-
da pennulle sellainen koti, joka rakastaa si-
tä ehdoitta ja pystyy tarjoamaan salukilleen 
riittävästi liikuntaa ja aktiviteettiä, mitkä 
ovat onnellisen salukielämän edellytykset. 
Meillä ostajat ovat saaneet itse valita pen-
tunsa, enkä ole juurikaan puuttunut tähän, 
näin jokainen saa mieleisensä pennun. Itse 
pidin viimeisimmästä pentueesta sen, joka 
jäi jäljelle, enkä ole katunut. Pennun omis-
tajiin pidän yhteyttä puhelimitse ja muu-
taman kerran olemmekin järjestäneet pen-
tutapaamisia ja pienimuotoista näyttely- ja 
juoksuharjoittelua tilanteen niin salliessa. 

Viimeisin pentue on hajaantunut ympäri 
Suomea, joten yhteinen tapaaminen on ol-
lut haasteellista järjestää, mutta suunnitel-
missa on. Meillä on myös kasvatinomistaji-
en yhteinen Facebook-ryhmä, jossa kaikki 
voivat vapaasti kertoa kuulumisiaan ja esit-
tää mieltä askarruttavia kysymyksiä mistä 
tahansa aiheesta. 

Salukit ovat mielestäni edelleen terveitä 
moniin muihin rotukoiriin verrattuna. Nyt 
tärkeintä mielestäni olisi avoimuus kas-
vattajien kesken maailmalaajuisesti. Mo-
ni suomalainen salukikasvattaja teettääkin 
kaikille jalostuskoirilleen terveystutkimuk-
set Suomen Salukikerhon suositusten mu-
kaisesti ja julkaisee tulokset avoimesti. Tär-
keää onkin nyt ymmärtää, miten noita tu-
loksia voi hyödyntää. Mitä ne kertovat eri 
suvuista vai kertovatko ne vain yksittäisis-
tä koirista? Tätä voi jokainen mielessään 
pohtia. Omien koirieni ja niiden jälkeläis-
ten kaikki terveystulokset ovat nyt ja jat-
kossa julkisia, mikäli vain voin siihen itse 
jotenkin vaikuttaa. Vastaan myös mielellä-
ni koiriani tai mahdollisia jalostusvalinto-
jani koskeviin kysymyksiin. Älkää epäröi-
kö ottaa yhteyttä! 

Ranja Eklund

Gouri of Baramati
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Maastojuoksun 
Euroopan 
mestaruus 2019

Suomen maajoukkue lähti Viroon 
täydellä salukijoukkueella, jossa 
mukana oli niin konkareita kuin 
ensikertalaisiakin. Tuliaisina oli 
jälleen kerran hienoja pisteitä 
sekä palkintokorokesijoja. 

Nartuissa toiseksi sijoittui viime 
vuoden mestari Nox Infinita Anas 
Discors ja uroksissa kuuden parhaan 
joukkoon sijoittuivat tänäkin vuonna 
Al-Yasamin Mufasa sekä Jaisalmer 
Abayomi. Ensimmäisessä EM-
kokeessaan neljänneksi sijoittui 
Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii. 
Suomalaisväriä nähtiin myös Viron 
maajoukkueessa salukinartuissa 
kymmenenneksi juosseen 
El Hamrah Nadiirin myötä.

KUVAT TUULI SOUKKA
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Sij. Salukinartut Maa AE FIN YHT

1. Chaya’s Asmaanii Nessa’yah Sveitsi 417 441 858

ECC 2019, EE CAC

2. Nox Infinita Anas Discors, 

om. Mari-Anne Naarminen

Suomi 422 433 855

CACIL, EE CAC

3. La Martella Farlat Puola 428 425 853

vara-CACIL, EE CAC

4. Garamiyas Rounaq Ruotsi 411 431 842

5. Dilafroze Yrtep Tšekki 423 417 840

6. Catifa Al Naqawa Venäjä 419 420 839

7. Al Nafiseh Caleela Venäjä 409 428 837

8. Inshirah Sharaf-al-Bait Sveitsi 413 423 836

9. Jaisalmer Abhiruchi,  

om. Päivi & Janne Lehtikangas

Suomi 403 431 834

10. El Hamrah Nadiir, 

om. Maria Schauman

Viro 409 425 834

11. Zarabis Razaana, 

om. Marja-Leena Ahonen

Suomi 421 412 833

12. Larabee Azadi Al Djiibaajah Tšekki 413 419 832

13. Jaz Jaliya Sharaf-al-Bait Sveitsi 405 426 831

14. La Marea Farlat Puola 410 421 831

15. Pirouhete Paru-Siyati dit Nou 

Min al Asife

Alan-

komaat

414 417 831

16. Padesah Ferouzade Saksa 413 414 827

17. Nasirah of Falconers Dream Itävalta 412 414 826

18. Jaa’Banu el Riad Saksa 402 422 824

19. Al Nafiseh Eleeza Venäjä 395 425 820

20. Oona-Ziva Y-Shirvan Saksa 403 416 819

21. Kapadokija Wind Chergui 

Penktas Element

Liettua 408 411 819

22. Maram Farlat Puola 406 412 818

23. Aavatuulen Theanor, 

om. Tuuli Soukka

Suomi 398 417 815

24. Qashang dar Quadar Har Kala 

Rachi

Tšekki 406 407 813

25. Ar’maghaan Aliya Kiana Itävalta 409 402 811

26. Ceylan Nefiz Ravan Bacht Saksa 391 417 808

27. Tazillah Afroza Lamia, 

om. Satu Marttila

Suomi 397 411 808

28. Al Wathba Faazila Obi El-Mas Ruotsi 390 417 807

29. Non Serviam Furia Divina, 

om. Ingo Kvist

Suomi 384 422 806

30. Mamnouna’s Felek-Naz Saksa 380 424 804

31. Ceyda Cavida Ravan Bacht Saksa 387 417 804

32. Mazra’e Gangall Cala Anguila Ruotsi 395 409 804

33. Dhawati Batul Meissa Ruotsi 400 404 804

34. Leyla of Falconers Dream Itävalta 403 395 798

35. Al Nafiseh Fairuza Venäjä 390 395 785

36. Yuzak Arya, 

om. Pirjo Puttonen

Suomi 377 400 777

37. Hajar Sharaf-al-Bait Sveitsi 364 395 759

38. Daniya Al Naqawa Tšekki 395 364 759

39. Davu Jumanji Gharzia Itävalta 362 391 753

40. Bahira Urnia Al Amira Ukraina 360 376 736

41. Hasna Sharaf-al-Bait Sveitsi 314 366 680

Sij. Salukiurokset Maa AE FIN YHT

1. Shamali Kahar al Dirw  

ibn Jamal

Ruotsi 420 436 856

ECC 2019, CACIL, EE CAC

2. Al-Yasamin Mufasa, 

om. Seija & Jarmo Lehmusto

Suomi 420 433 853

vara-CACIL

3. Hakan N’Agzir Saksa 421 421 842

EE CAC

4. Al Wathba Fahyim Kenzon 

Sarii, om. Marika Leppänen

Suomi 412 428 840

EE CAC

5. Phaskahdin Insa Min al Asife Alan-

komaat

419 421 840

6. Jaisalmer Abayomi, 

om. Harri Niemi

Suomi 416 423 839

7. Cadeen Chasar Ravan Bacht Saksa 404 434 838

8. Chaya’s Asmaanii Flash Sveitsi 404 432 836

9. Zarabis Quadre, 

om. Seija & Jarmo Lehmusto

Suomi 409 424 833

10. Azulu Suez Alhaya Puola 405 424 829

11. Red Hawk’s Mabrouk Daylam Latvia 416 413 829

12. Mithrandir Min al Asife Alan-

komaat

422 406 828

13. Red Hawk’s Qayyam Sharif Latvia 403 423 826

14. Sharwassim Dahak Ruotsi 410 416 826

15. Januub Sharaf-al-Bait Sveitsi 398 425 823

16. Badi Zafar Raad Kadir Ukraina 396 426 822

17. Almiidhi Darrakh Ruotsi 405 412 817

18. Afifa Ataya Ruotsi 393 421 814

19. Abir Serengeti Alhaya Puola 415 398 813

20. Zandirah’s Silver Moonlight Ruotsi 403 405 808

21. Sha’han Na’waaz Al Asmaanii Saksa 391 412 803

22. Aavatuulen Thenomenom, 

om. Sari Pekkarinen

Suomi 397 403 800

23. Berin vom Ahlabub Saksa 402 397 799

24. Dahaqin Fajaruddin Ruotsi 395 403 798

25. Tizpa Mehrzad Kamyab Sveitsi 401 396 797

26. Ezarif van de Bruinbrand Alan-

komaat

393 403 796

27. Chamuel Chalid Ravan Bacht Saksa 384 399 783

28. Ta’zeem El’ijahs Al Asmaanii Sveitsi 371 399 770

29. Dawwas Al Naqawa Latvia 28 2015 2043

30. Cinnamon Aliuzija Liettua 391 375 766

31. Q’ahzam Tab’i Al Asmaanii Sveitsi 391 370 761

32. Qashani Bashir al-Farsi, 

om. Kati Piehl

Suomi 307 420 727

33. Doubletime’s Matrix Revo-

lutions

Sveitsi 265 360 625

– Ila Iranschahr Saksa 410 DISK
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Ensin muutama alkusana suomalaisille lu-
kijoille, jotka kyseisiä saksalaishenkilöitä 
tässä artikkelissa eivät tunne:  

Nimeni on Janika Buchwald. Olen amma-
tiltani eläinlääkäri ja minulla on ollut vint-
tikoiria vuodesta 2006. Aloitin lurcheril-
la ja sen jälkeen oli juoksulinjainen grey-
hound. Salukeja minulla on ollut vuodes-
ta 2009. Ensimmäinen narttuni oli peräi-
sin Ruah Midbar-kenneliltä Israelista ja sen 
lisäksi seuranani on kaksi urosta Qasha-
ni-kennelistä sekä saksalaissyntyinen nart-
tu Klingsor’s-kennelistä. 

Jo muutamia vuosia olen osallistunut sään-
nöllisesti rataharjoituksiin koirieni kanssa, 
ja ratajuoksuyhdistykseni WRV-Münsterin 
kautta opin tuntemaan Gaby Arthurin, jo-
ka on pitkäaikainen salukinomistaja ja kas-
vattaa salukeja kennelnimellään Dawidan’s. 
Gabyn salukit ovat pääosin el Riad-, Arka-
dasch- sekä von Iransamin-linjoista, siis 
vahvasti iranilais- ja turkkilaisvaikutteisia.  

Useiden onnellisten sattumien kautta Ga-

Matkakertomus Iranin keväästä 2019  

by sai keväällä 2018 mahdollisuuden ottaa 
iranilaisen Shoku-nartun ja sai yhteyden 
Margaret Hüttenmann-Tampiin, Shokun 
kasvattajaan ja aikaisempaan omistajaan, 
joka oli asunut kauan Iranissa kasvattaen 
salukeja kennelnimellä von Mahmoudiye. 
Syksyllä 2018 Gabyn pitkäaikainen unel-
ma täyttyi, matka Iraniin. Margaretin yh-
teyksien kautta oli ainutlaatuinen mahdol-
lisuus nähdä paljon salukeja ja jopa päästä 
mukaan metsästämään.  

Tästä matkasta julkaistiin artikkeli 
DWZRV-yhdistyksen lehdessä, mutta se 
löytyy toistaiseksi vain saksaksi.  
 
Gabyn ensimmäisen matkan aikana syk-
syllä 2018 minä huolehdin hänen koiris-
taan heidän kotonaan. Saatuani tietää, et-
tä Gaby halusi taas pian Iraniin, hänelle pi-
ti tätä kertaa varten löytää jokunen toinen 
koirien hoitajaksi, koska tällä kerralla ha-
lusin itse mukaan matkalle. Iran oli ollut 
jo kauan toiveiden matkakohteenani ja nyt 
vielä enemmän, kun tarjoutui mahdolli-
suus nähdä salukeja, mikä ei matkalla ole 
itsestäänselvyys. Tuntematta oikeita ihmi-
siä voi maassa matkustaa viikkokausia nä-
kemättä yhtään salukia.  

Joitakin muodollisuuksia oli hoidettava 
etukäteen: oli anottava uutta passia ja sen 
jälkeen viisumia. Aioin ensin hankkia säh-

köisen viisumin, jota voi hakea netin kaut-
ta Iranin suurlähetystön sivuilta. Valitetta-
vasti e-viisumin käsittely kesti niin kauan, 
että lopulta päädyin hakemaan viisumin 
saapuessani Iman Khomeinin lentokentäl-
le Teheranissa. Tämä oli lopulta ongelma-
tonta, vaikka vaatikin pienen hermoilun 
ohella kärsivällisyyttä – viisumitoimiston 
virkailijat työskentelevät hyvin kiireettö-
mästi. Kuitenkin noin kahden tunnin ku-
luttua lentokoneesta astumisen jälkeen mi-
nulla oli viisumini ja varsinainen matka al-
koi. Silti etukäteen myönnetty viisumi on 
varmastikin parempi vaihtoehto.  

Margaret Hüttenmann-Tampin hyvä tut-
tu Ali Golshan, johon Gaby oli tutustunut 
ensimmäisellä matkallaan, oli tällä ker-
taa isäntämme ja yksityinen oppaamme: 
molemmissa roolissa hän loisti. Ali oli va-
rannut koko viikon meitä varten, hän ha-
ki meidät lentokentältä ja vei meidät val-
miiksi varattuun hotelliin, joka sijaitsee lä-
hellä keskustaa Hafte Tir Squarella. Hotelli 
oli loistava, englantia puhuva henkilökun-
ta oli hyvin huomaavaista ja huoneet puh-
taat ja mukavat. 

Alun perin olimme suunnitelleet Tehe-
ranin ja Qazvinin ohella tutustuvamme 
myös Kashanin kaupunkiin Isfahanin pro-
vinssissa. Alille tuli kuitenkin kiireinen ta-
paaminen ja koska Teheranin ulkopuolel-

Teksti ja kuvat Janika Buchwald ja 
Gaby Arthur 
Käännös: Sonja Holm
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la vallitsi huonot sääolosuhteet, joten jou-
duimme muuttamaan suunnitelmia niin 
että vietimme ensimmäiset ja viimeiset päi-
vät Teheranissa ja vain muutaman päivän 
Qazvinissa.  

Ali työskentelee kulttuurialalla: hän isän-
nöi museota ja pitää esitelmiä persialaises-
ta historiasta ja kulttuurista. Hän soveltui-
kin täydellisesti esittelemään meille Tehe-
ranin kaupunkia ja oli siitä myös haltiois-
saan. Museot, basaarit ja erinomainen ira-
nilainen keittiö tarjosivat meille muis-
toja, jotka tulemme muistamaan vielä 
kauan – ne ansaitsisivat oikeastaan oman 
matkakertomuksensa.  

Teheran on mielenkiintoinen metropoli. 
Joka kadunkulmassa rakennetaan, toisaal-
ta monet rakennukset seisovat tyhjillään. 
Talvella ja varhaiskeväällä lukuisat kukka-
penkit ja viheralueet eivät vielä olleet niin 
kauniita kuin ne varmasti tulisivat olemaan 
myöhemmin keväällä. Kadut ovat pääosin 
siistejä ja puhtaita. Liikenne taas vaatii sak-
salaiselta hieman tottumista, koska se on 
suhteellisen kaoottista. Tuhannet pienet 
valkoiset ja keltaiset autot (paljon takseja, 
joilla me pääosin liikuimme) tukkivat ka-
dut kuljettaen bussien ja metrojen (jotka 
olivat myöskin puhtaat ja siistit) lisäksi ih-
mismassoja mäkiä ylös ja alas.  

Näiden välissä tunkeilevat siksakissa mo-
pot ja jalankulkijat miten sattuivat. Katu-
kuvassa näkee kaikenlaisia ihmistyyppejä, 
aina tšadoriin pukeutuneesta matruunas-
ta miltei länsimaisesti asustettuun muo-
tiniekkaan (kuitenkin aina huivilla varus-
tettuna). Eläinystävä huomaa heti lukui-
sat kissat, joille on kaikkialla laitettu ruo-
kaa – enimmäkseen kananlihaa, jogurttia 
ja ruoantähteitä sekä vettä.  

Illat vietimme osittain isäntämme Alin luo-
na. Hänellä oli suuri hevosia ja koiria käsit-
televä kirjallisto, josta iloitsimme kovasti. 
Hämmästykseksemme Alilla oli myös hal-

lussaan kaikki Tazi Club Iranin asiakirjat, 
jotka Margaret Hüttenmann-Tamp oli luo-
vuttanut hänelle.  

Tazi Club Iran perustettiin 1950-luvun lo-
pulla, pääasiassa saksalaisten ja brittiläis-
ten expattien toimesta, jotka alkoivat kir-
jata salukeja eurooppalaiset kantakirjat esi-
kuvinaan. Yritys pitää kantakirjaa jäi pieni-
muotoiseksi, koska miltei vain kerhon jä-
senten jalostuskoirat ja pentueet kirjattiin. 
Suurin osa iranilaisesta salukipopulaatiosta 
oli ja on edelleen kantakirjan ulkopuolella.  

Silti sukutaulut, käsinkirjoitettu kantakir-
ja, lukuisat lehtiartikkelit ja pinoittain kir-
jeenvaihtoa, myös eurooppalaisten ja ame-
rikkalaisten kasvattajien kanssa, on kiehto-
va paketti historiallisia lähteitä, jotka oli-
sivat ansainneet systemaattista työstämistä. 

Valitettavasti tilanne koirakerhojen kan-
nalta Iranissa on tällä hetkellä huonoin 
mahdollinen, koska tämänhetkinen hal-
lintojärjestelmä ei pidä koiria minkäänlai-
sessa arvossa. Ei edes ennen vanhaan suu-
resti arvostettuja tazeja. Siten kaikenlainen 
Tazi Club Iranin toiminta on nyt tauolla, 
myöskään olemassa olevan salukikannan 
tutkimiselle ei löydy varoja eikä työvoimaa, 
vaikka tämä ei olekaan iranilaisten saluki-
nystävien mielenkiinnon puutteesta kiinni. 

Ali työskentelee kulttuuri-
alalla: hän isännöi museota 
ja pitää esitelmiä persialai-
sesta historiasta ja kulttuu-

rista. Hän soveltuikin 
täydellisesti esittelemään 

meille Teheranin kaupun-
kia ja oli siitä myös 

haltioissaan. Museot, 
basaarit ja erinomainen 

iranilainen keittiö tarjosi-
vat meille muistoja, jotka 

tulemme muistamaan 
vielä kauan

Gaby, Janika ja Hussein, valkoinen narttu edessä Chita.
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Viikon keskivaiheilla lähdimme taksilla 
suhteellisen kehittynyttä moottoritiever-
kostoa pitkin Qazvinin suuntaan. Noin 
puoliltapäivin tapasimme Meysamin, jo-
hon Gaby oli jo tutustunut ensimmäisel-
lä matkallaan. Meysam, joka on kasvissyöjä 
(hyvin epätavallista lihaa rakastavassa Ira-
nissa!), on itse metsästäjä ja kasvattaa aika 
ajoin salukeja, mutta myös ylläpitää erään-
laista yksityistä vastaanottoasemaa, joka 
huolehtii sekä katukoirista että myös ko-
dittomiksi joutuneista salukeista.   

Hänellä olikin tavatessamme iso sekarotui-
nen takakontissa, jonka oli juuri poiminut 
mukaansa. Ja ilmaisulla ”takakontissa” tar-
koitan sitä kirjaimellisesti – auto oli limu-
siini suljetulla takakontilla, ei mikään far-
mari. Niin kuljetetaan melkein kaikki koi-
rat sielläpäin, muun muassa myös siksi et-
tä koirien kuljettaminen autolla on oikeas-
taan kiellettyä. Koirat, myös salukit, kestä-
vät tämän kohtelun yllättävän hyvin. 

Valuutanvaihdon ja hotelliin sisäänkirjau-
tumisen jälkeen suuntasimme Meysamin 
vastaanottoasemalle. Valuutanvaihto on 
oma lukunsa eikä ilman käteistä onnistu 
mikään, vaikka valuutanvaihtaminen ei ole 
turisteille kovinkaan helppoa. 

Sää ei ollut kovinkaan mieluinen, lämpöti-
la oli noin 5°C, oli satanut kaatamalla päi-
väkausia ja asfaltoimaton sisääntulotie ei 
ollut ajokelpoinen ja jouduimmekin käve-
lemään hyvän matkan raskaan ja tahmean 
savimaan läpi. Koirat vastaanottoasemal-
la näyttivät kelin mukaisilta ja niiden ylit-
sepursuavan tervehtimisen jälkeen mekin 
olimme kaukana puhtaista.  

Joitakin siellä olevista koirista Gaby tun-
si edelliseltä vierailultaan, muut olivat saa-
neet uusia omistajia tai olivat kuolleet. Ikä-
vä kyllä myös pieni grizzlepartinarttu Ni-
kou, jonka oli ollut tarkoitus muuttaa 
Saksaan.   

Tähän kohtaan sananen Iranin koirien olo-
suhteista. Tahallista julmuutta tai laimin-
lyöntiä emme kohdanneet. Mutta kyllä-
kin olosuhteita, jotka ovat koirille huo-
mattavasti kovempia kuin Saksassa. Täy-
tyy kuitenkin muistaa, että sikäläiset ih-
miset (varsinkin maaseudulla – erot mo-
dernien metropolien ja osittain vielä hy-
vin kehittymättömien maalaisalueiden vä-
lillä ovat valtavat) elävät keskieurooppalai-
sin silmin katsottuna osittain aika köyhissä 

olosuhteissa.  
 
Joten pehmeitä koirapetejä ei voi oikeas-
taan odottaa tällaisissa olosuhteissa – sen 
yllättävämpää että niitä kuitenkin oli! Mei-
dän kokemuksiemme mukaan ihmiset 
hoitavat olosuhteisiinsa nähden koiriaan 
hyvin.  

Asuintalo jonka Meysam oli muuttanut 
koirien turvapaikaksi, oli pienoisessa re-
montin tarpeessa ja jokainen koiranomis-
taja voi kuvitella minkänäköistä on sade-
kelillä kun 15–20 koiraa juoksevat vapaasti 
sisään ja ulos koko päivän. Koirilla oli ma-
kuupaikkoina vanhoja pehmustettuja ka-
lusteita, joihin varsinkin salukit oli käper-
tyneinä. Salukeilla oli kaikilla myös paksut 
takit päällään.  

Melkein kaikki matkan aikana näkemäm-
me salukit oli puettu takkeihin. Takit on 
tehty käsin vanhoista peitoista ja matonjä-
mistä. Koirat jotka yleensä asuvat kenne-
leissä tai sivurakennuksissa, pitävät takkia 
talvella vuorokauden ympäri. Kuvaamista 
varten omistajat kuitenkin ottivat takit ai-
na auliisti pois. 

Suurin osa koirista siellä oli luottavaisia 
ellei jopa tunkeilevia, kukaan ei ollut al-
kuunkaan aggressiivinen – kuvio, joka tois-
tui kaikkialla. Pystyimme koskemaan kaik-
kiin salukeihin jotka tapasimme. Ne rea-
goivat kontaktiin aluksi varautuneesti tai 
alistuvaisesti, mutta kun huomasivat et-
tä pieni tunkeilu olikin tervetullutta, jot-

kut suorastaan tyrkyttivät itseään ja vaati-
vat silityksiä. Toiset olivat hieman etääm-
piä, mutta kukaan ei vaikuttanut varsinai-
sesti aralta tai pelokkaalta.  

Koirat Meysamilla, kuten myös muilla 
metsästäjillä, osoittivat eurooppalaisten sil-
mille tavatonta monipuolisuutta. Oli kaik-
kea 70-senttisistä ja varmasti 30-kiloisista 
uroksista alle 60-senttisiin narttuihin, jot-
ka selvästi painoivat alle 20 kiloa. Löytyi 
sileäturkkista ja hapsullista, joskin hapsu-
tus oli useimmiten lyhyehkö ja niukahko. 
Jotkut koirat olivat tyypiltään hyvin jaloja 
ja ne voisikin varmasti viedä Saksassa näyt-
telykehään erottumatta paljoakaan joukos-
ta. Monet olivat selkeästi vahvempiraken-
teisia kuin mihin olemme täällä tottuneet, 
raskaahkoilla päillä sekä valtavan vahvoilla 
leuoilla – etenkin vahvat leuat yhdistettynä 
vahvoihin purentoihin olivat ominaisuuk-
sia, jotka omistajat toivat ylpeästi esille.  

Väripaletti oli vaaleata cremeä, kultaa, pu-
naisia sävyjä maskilla tai ilman, black & ta-
nia, grizzleä kaikissa muodoissaan, savun-
harmaata ja puhdasta mustaa. Muutama 
particolor oli tietenkin myös joukossa.  

Yksi Meysamin hoidokeista herätti eri-
tyisesti huomiomme, kaunis black & 
tan-narttu valkoisin merkein, jolla oli 
ikävä kyllä pahoin tulehtunut silmä. Ga-
by oli edellisen matkansa jälkeen jo poh-
tinut, kuinka Meysamia voisi hädässä ole-
vien koirien huolenpidossa auttaa, ja oli ys-
täviensä joukosta kysellyt olisiko joku ha-
lukas lahjoittaman pienen summan hyvään 
tarkoitukseen. Tähän kohtaan haluan tuo-
da esille, että matkamme viimeisenä päivä-
nä luovutimme Meysamille muutaman sa-
ta euroa, jotka hän tarvitsikin koirien lää-
kinnälliseen hoitoon. Bina-narttu jolla oli 
tulehtunut silmä, oli yksi niistä jotka hyö-
tyivät rahasta – silmä jää tosin sokeaksi, 
mutta muutamien viikojen hoidon jälkeen 
varmistui, ettei silmää tarvitse poistaa ja 
koiralla ei ole enää kipuja. Lisäksi Meysam 
on nyt (toukokuu 2019) pystynyt steriloi-
maan noin 20 katukoiraa, mikä myös on 
erittäin tarpeellista. 

Sitten tapahtui jälleennäkeminen Meys-
amin luona kauniin grizzleuroksen Artan 
kanssa. Artan verikokeet sekä tuontipape-
rit olimme saanet matkojen välisenä aika-
na tehtyä valmiiksi, ja uroksen oli tarkoitus 
lentää mukanamme Saksaan.  

Suurin osa koirista siellä oli 
luottavaisia ellei jopa tun-

keilevia, kukaan ei ollut al-
kuunkaan aggressiivinen 
– kuvio, joka toistui kaik-
kialla. Pystyimme koske-
maan kaikkiin salukeihin 
jotka tapasimme. Ne rea-

goivat kontaktiin aluksi va-
rautuneesti tai alistuvaises-
ti, mutta kun huomasivat 
että pieni tunkeilu olikin 
tervetullutta, jotkut suo-

rastaan tyrkyttivät itseään 
ja vaativat silityksiä. Toi-

set olivat hieman etäämpiä, 
mutta kukaan ei vaikutta-
nut varsinaisesti aralta tai 

pelokkaalta.  
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Koirien suojapaikalla vierailun jälkeen ta-
pasimme Alin ja Meysamin yhteisen ystä-
vän Hussainin, joka oli alun perin kotoisin 
Iranin eteläosista, Balochistanista. Vierai-
limme hänen kotonaan, pakollisesta teel-
le kutsusta ei oikein voida kieltäytyä. Vaik-
ka Ali oli varoittanut meitä etukäteen siitä, 
että Hussain perheineen elää hyvin köyhis-
sä olosuhteissa, on kuitenkin eri asia näh-
dä mitä se todellisuudessa tarkoittaa. Hus-
sain, hänen vaimonsa ja kolme pientä ty-
tärtä asuvat kahdessa asuntokontissa asfal-
toimattomalla alueella, jota käytetään ro-
mupaikkana. Lapset liikkuivat kaikki pal-
jain jaloin tai kevyissä sandaleissa, olivat 
hyvin avoimia ja iloisia ja olivat riemuis-
saan pienistä tuliaisista (muoviset lelueläi-
met, keinuhevonen ja lautapeli) joita olim-
me tulomatkalla ostaneet. Hussainin neljä 
salukia elivät kokonaan perheen keskellä, 
erityisen suloinen oli noin 10-viikkoinen 
grizzle pentu, joka nukkui olohuoneessa 
pehmeillä peitoilla varustetussa laatikos-
sa lämmityksen vieressä – eläinrakkaudel-

le on tilaa pienimmässäkin mökissä. Kaik-
ki koirat, mukaan lukien kaksi pystykorvaa 
muistuttava sekarotuista koiraa sekä kaksi 
kurdilaista mastiffipentua, olivat myös las-
ten kanssa hyvin sinut. 

Lisäksi Hussainilla on kaunis ja hyvin ky-
vykäs, sileä cremevärinen salukinarttu ty-
pistetyillä korvilla, jonka Gaby oli edellise-
nä vuonna nähnyt metsästämässä, sileä cre-
me uros typistetyillä korvilla, sekä noin 6 
kuukautta vanha, vahvarakenteinen, hap-
sullinen grizzleuros typistetyillä korvilla. 

Hussain itse ei typistä koiriensa korvia, 
mutta se on kuten ennenkin yleinen ta-
pa, jolle ei kuitenkaan kukaan osaa kertoa 
varsinaista syytä. Perinne tai mahdollisten 
korvavammojen ehkäisyksi metsästykses-
sä. Noin neljäsosalla näkemistämme koi-
rista oli typistetyt korvat, muilla oli korvat 
luonnontilaisina. 

Huomiomme herätti myös koirat joilla oli 
karkean ympyrän muotoinen arpi kuonol-
laan. Kysyttyämme asiasta selvisi että ne 
ovat polttomerkintöjä - jotkut omistajat 
uskovat niiden suojaavan koiria infektioil-
ta. Rokotuksia yleisiä koiransurmaajia vas-
taan oli vaikea saada (penikkatauti, parvoa 
ja myös Iranissa yleistä rabiesta), koska nii-
tä joudutaan tuomaan ulkomailta. Tämä 
on tällä hetkellä Iranin vastaisten sanktioi-
den takia sekä hankalaa että kallista. Lienee 
siksi ymmärrettävää, että omistajat tarttu-
vat jokaiseen epätodennäköisemmältäkin 
tuntuvaan oljenkorteeseen. 

Husseinin jälkeen jatkoimme toisen met-
sästäjän, Amirin luo. Amirilla on yhdessä 
isänsä kanssa vaihtoauto- ja romuliike, hei-
dän koiransa asuvat kahdessa eri paikassa. 
Koska alkoi erittäin rankka vesisade, näim-
me Amirin koirat vain nopeasti. Takkien 
riisuminen ja ulos joutuminen kuivista ko-
peista oli salukeille hyvin epämieluisaa, ne 
eivät todellakaan halunneet ulos huonoon 
säähän. 

Artalla on asiaa.

Turvapaikassa takit päällä harmaa narttu, cream uros ja punainen uros.

Palang tai Palangi-niminen uros Amirin luona.

Sileä valkoinen narttu Chita Husseinin luona.
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Amirilla oli kookas, hyvin vakaarakentei-
nen cream particolour uros melko lyhyiksi 
typistetyillä korvilla. Se oli hapsullinen ku-
ten loputkin hänen koiristaan. Lisäksi hä-
nellä oli kaksi rakenteeltaan melko elegant-
tia noin puolivuotiasta nuorta koiraa, cre-
me ja musta, sekä vahvarakenteinen ja erit-
täin ystävällinen black & tan-narttu, joka 
oli vähän aikaa sitten saanut pentueen. Yk-
si sen pennuista oli pieni grizzle, joka sai 
Hussainin luona nukkua niin mukavasti si-
sällä asunnossa. Seuraavana päivänä näim-
me vielä kolme pentua kyseisestä pentuees-
ta. Kaikki olivat hapsullisia, vain vanhalla 
uroksella oli typistetyt korvat. Kaikki koi-
rat olivat varsin hyvässä kunnossa kauniilla 
turkilla ja hyvillä lihaksilla. 

Mukana tuodut Unsere Windhunde -leh-
det (DWZRV-yhdistyksen lehti) aiheutti-
vat Amirissa ja hänen työntekijöissään pal-
jon hilpeyttä. Niissä oli edellisvuoden Ira-
nin matkan kertomus. Donaueschingenin 
suuren näyttelyn kuvat samassa numeros-
sa vaativat hieman selittelyä. Tabletilla esi-
tetyistä WRV Münster -kerhon salukien 
ratajuoksuharjoituksista miehet olivat rie-
muissaan - heti alettiin pohtia, miten vas-
taavanlaista voisi toteuttaa heillä. 

Vielä yksi metsästäjä halusi kutsua mei-
dät välittömästi teelle vaimonsa käskemä-
nä pieneen kylään Alborz-vuoriston juu-
relle, Qazvinin läheisyyteen. Siispä lähdim-
me Amirin luota kahdella autolla matkaan 

(ryhmämme oli sillä välin kasvanut, kos-
ka joka pysähdyksellä vähintään vielä yksi 
henkilö halusi liittyä joukkoon). 

Tiet kapenivat ja mutkat tiukenivat yhä 
enemmän. Musta ukkospilviseinämä nou-
si ja jo kaukaa näki lumi- ja räntäsatei-
den liikkuvan harmaina verhoina vuor-
ten kumpujen yli. Talvinen vuoristoukko-
nen oli hyvin nopeasti yllämme, maisema 
oli pukeutunut valkoiseen puuterilumeen 
ja tiet muuttuivat hetkessä hyvin liukkaik-
si. Tiukassa mutkassa pienessä kylässä (ni-
meltään Abdullahbad) tapahtui sitten tyy-
likkäälle ajotyylille väistämätön: päädyim-
me ojan pohjalle, ensin meidän automme 
ja hieman myöhemmin oli kanssamatkus-
tajiemme auton vuoro. Kaikki matkusta-
jat selvisivät vahingoittumattomina, mutta 
toinen autoista oli saanut aika kovia tälle-
jä ja joidenkin suunnitelmien ja ponnistus-
ten jälkeen molemmat autot oli vedettävä 
ojasta traktorilla. Sillä aikaa yksi kylän nai-
sista kutsui Gabyn ja minut kuumalle teel-
le ja keksille. Emme tosin ymmärtäneet sa-
naakaan toisistamme eikä hänen poikansa 
sanakirja ”Farsi–englanti hitsaajille” paljon 
auttanut. Elekielellä sekä puhelimen kään-
täjäsovelluksella pystyimme silti jotenkin 
kommunikoimaan. 

Vähän aikaa sen jälkeen kun vieraanvarai-
sen perheen puoli sukua oli saapunut pai-
kalle, ja emäntä juuri halusi tehdä ilta-
ruoan, tulikin Ali ilmoittamaan että voim-
me jatkaa matkaa (suunniteltu teekutsu pi-

ti peruuttaa, mutta olihan meistä jo pidetty 
hyvin huolta). 

Onnettomuuden ja autovahinkojen takia 
tunnelma oli luonnolliseti hieman vaito-
nainen, joten päätimme lähteä suoraan ta-
kaisin Qazviniin. Myöhään illalla kierte-
limme vielä kaupungin basaarilla ja kau-
niin karavaaniseraljin ympärillä etsien ai-
toa kasvihiilikajalia, sormehia, joka tulisi 
ystävättärelle tuliaiseksi. 

Seuraavana päivänä kävimme Amirin isän 
luona. Hänellä oli romupaikallaan kookas 
hapsullinen uros, fawnin värinen valkoisin 
merkein ja typistetyillä korvilla. Palangi oli 
yksi edellisen metsästyskauden menestyk-
sekkäistä salukeista ja oli siten jo tuottanut 
muutaman pentueen. Uroksella oli luon-
teeltaan erittäin ystävällinen ja se päästi ih-
miset mielellään luokseen. 

Lisäksi siellä asui kolme pentua pentuees-
ta, jonka emän olimme nähneet edellise-
nä päivänä. Grizzle ja kaksi tricolour-par-
tia, kaikki hyvin kauniita, ulkomuodoltaan 
tyypillisiä salukilapsia. Kaksi pennuista ni-
mettiin meidän mukaamme Gabyksi ja Ja-
nikaksi. Näemmeköhän heidät uudestaan 
seuraavalla käynnillä? Sitten matka jatkui 
taas yhden metsästäjän luo. Gaby oli ta-
vannut hänet jo edellisenä syksynä, ja jota 
kutsuttiin puolivakavasti Mir Shekariksi eli 
päämetsästäjäksi. Hän asui suhteellisen ur-
baanisti pikkukaupungissa Qazvinin lähel-
lä ja piti tuolla hetkellä vain yhtä salukia, 
hyvin sirorakenteista cremeväristä narttua 
typistämättömillä korvilla. Tämän lisäk-
si hänellä oli toinen mielenkiintoinen pie-
ni koira (noin jackrussellinterrierin kokoi-
nen), lyhytkarvainen ja valkoinen creme-
värisin laikuin, matalajalkainen, pystykor-
vainen ja korkeasti kannetulla kieppihän-
nällä. Kyseessä oli persialainen pystykorva, 
maatiaisrotu, joka salukin tapaan elää laa-
jalla alueella. Sitä löytyy lyhyt- sekä pitkä-
karvaisena, pysty- tai taittokorvilla. Ne toi-
mivat vahtikoiria, metsästysapulaisina sekä 
seurakoirina. Se on yhdenlainen pystykor-
vatyyppisen pikkukoiran prototyyppi, joka 
lienee varoittanut jo vuosituhansia tulevis-
ta vieraista sekä hätistänyt jäniksiä hedel-
mällisen puolikuun alueella. 

Sillä aikaa kun ihailimme Mir Shekarin 
kauniita kyyhkysiä (kyyhkykasvatus on 
myöskin yleistä Lähi-idässä, kesykyyhky 
kesytettiin siellä), Amir oli hankkinut meil-
le vielä yhden vierailukohteen: hyvin van-Kennelrakennus ulkoa päin.
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han kurdilainen metsästäjä aivan lähistöllä, 
jolla piti olla hyvin kauniita salukeja. 

Väite piti myös paikkaansa: satavuotiaan, 
ikäisekseen hyvin liikkuvan miehen kaksi 
narttua olivat ylivoimaisesti hienoimmat ja 
jaloimmat salukit, jotka näimme tällä mat-
kalla. Olisimme kovin mielellämme näh-
neet niiden juoksevan, mutta valitettavasti 
metsästyskausi oli Iranissa päättynyt. Näil-
lä kahdella nartulla oli myös erityisen kau-
niit takit, etupuolelta ne oli kiinnitetty ko-
risteellisilla tupsuilla. Myös täällä mukaan 
tuodut Unsere Windhunde -lehdet saivat 
aikaan hämmästystä ja hilpeyttä. 

Tähän oli harmi kyllä matkamme salukio-
sio päättynyt. Iltapäiväksi meidät oli kut-
suttu syömään Amirin isän luo. Vieraan-
varaisuutta ja herkullista ruokaa emme tu-
le kovin pian unohtamaan. Tämän jälkeen 
suuntasimme jälleen kohti Teherania. Pi-
kainen katukoirien laskenta antoi tulok-
seksi 50 koiraa kylissä ja moottoritien var-
rella, joista suurin osa oli isonkokoisia 
laumanvartijakoirasekoituksia. 

Viimeiset pari päivää vietimme Tehera-
nissa tutustumiskierroksilla, muun muas-
sa basaareilla, armenialaisessa korttelis-
sa josta löytyy kaunis ortodoksinen kirk-
ko. Erityinen kohokohta oli kansallismu-
seo, jossa monien kiehtovien asioiden jou-
kosta löytyi noin 3000 vuotta vanha koi-
ran kallo luoteis-Iranista. Pitkänä ja kapea-
na kallo toi minulle heti mieleen vintti-
koiran. Kotiinpaluun jälkeen vertailin ku-
via kazakstanilaisen tazin kallosta ja kallois-
sa tosiaan oli suuria yhtäläisyyksiä. Koira 
on koon ja kallonmuodon perusteella hy-
vinkin voinut olla vinttikoira – ehkä jopa 
tazi-/salukityyppinen. 

Vihoviimeisenä päivänä Meysam toi maas-
ta muuttavan Artan Teheraniin, vastapes-
tynä Hussainin luota (joka oli varta vas-
ten lämmittänyt vettä puuliedellään koiran 
kylpyä varten). Meidän täytyi vielä käydä 
muutama viranomaiskäynti: hakea terveys-
todistus eläinlääkäriltä sekä vientipaperei-
den takia maatalousministeriön sivukont-
torilla. Kaikki tämä olisi ollut hyvin vaikea 
toteuttaa ilman farsia äidinkielenään puhu-
vaa henkilöä. 

Meysam ilostui valtavasti salukiystävien 
lahjoituksesta hänen koirien suojakodil-
leen, jonka luovutimme hänelle viimeise-
nä iltanamme. 

Viimeisenä iltana emme käyneet lainkaan 
nukkumaan, lentomme lähti keskellä yötä 
ja meidän täytyi olla paljon aikaisemmin 
lentokentällä viedäksemme koiran tullin 
läpi. Margaret Hütteman-Tampin tuttu 
Ashkan, saksalais-iranilaisen pariskunnan 
poika, jolla oli täydelliset kielitaidot ja iso 
auto, ajoi meidät jättimäisen lentoboksim-
me kanssa lentokentälle. Ilman Ashkania ja 
Alia käsittely tullilla ja check-inissä ei var-
mastikaan olisi onnistunut yhtä sujuvasti 
kuin se lopulta kävi. 

Viikon yhdessäolon jälkeen jäähyväiset 
tuntuivat kovin vaikeilta, toisaalta ainakin 
itse olin helpottunut kun sain lentokonees-
sa riisua huivini, ja tietenkin myös ollak-
seni taas omien koirieni luona. Ensimmäi-
nen kerta Iranissa ei tule taatusti olemaan 
minulle viimeinen. Hampurin lentoken-
tälle saavuttuamme tullin käsittelyssä kes-
ti hieman, mutta kaikki paperithan olivat 
parhaassa kunnossa joten pääsimme lähte-
mään kohti kotia. 

Mitä Artaan, maahanmuuttajaan, tulee: ol-
tuaan muutamia tunteja uudessa kodissaan 
se lökötti jo selällään jalat levällään sohvalla 
kuten vanha tekijä, kuljetus ei näyttänyt ra-
sittaneen sitä kovin paljon. Tähän mennes-
sä se on jo sopeutunut mitä parhaimmiten 
uuteen kotiinsa, on jo rekisteröity Saksan 
kantakirjaan, ja on suorittanut bravuurilla 
ensimmäiset juoksuharjoituksensa radalla.

Iäkäs kurdimetsästäjä kahden hienon salukinsa kanssa.

Sileä grizzle uros.Kylänäkymää talvisen ukkosmyrskyn  
jälkeen.
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nen ja energinen. Palautumisesta joh-
tuen kasvattaja vaati uusilta omistajilta 
salukituntemusta tai vähintään vintti-
koiratuntemusta. Onneksi emme tuo-
ta säikähtäneet, vaan lähetimme kysy-
myksen, kelpaisimmeko. Saimmekin 
Mirkun suosittelemaan meitä Ranjal-
le. Tammikuussa 2014 haimme hallo-
weentytön, virallisesti Kurkiauran He-
maiseva Noita, alias Tulppaana. Heti 
kohta selvisi, että energisyydestä huoli-
matta kauneusunet ovat Neiti Sieväsel-
le tärkeät eikä niitä saa edes irlikset häi-
ritä. Kyllähän se irlisiä treenautti, mut-
ta kesän tultua vielä enemmän meidän 
aidan paikkaamistaitoja. Tilanne nel-
jän vuoden jälkeen 100–0 Tulppaanan 
hyväksi.  

Remmissä on ollut reilu 20 vuotta ir-
liksiä, parhaimmillaan neljä yhtä aikaa. 
Irliksillä on tapana muuttua parivuoti-
sina totaalisiksi sohvaperunoiksi (paitsi 
lenkillä). Rupesimme miettimään, et-
tä niille tekisi hyvää oma personal trai-
ner – kaunis saluki??? Hoitoalalla työs-
kentelevä emäntä tunsi ammattiosas-
totoiminnan kautta yhden salukikas-
vattajan, Susanna Mäkelän. Vaikka tie-
dettiin, ettei hänellä juuri sillä hetkel-
lä ollut pentusuunnitelmia, niin kysyt-
tiin tietäisikö hän jonkun muun suun-

nitelmat. Näin saimme yhteyden Mir-
ja-Leenaan, tuttavallisemmin Lassilan 
Mirkkuun. No, ei tullut 2013 synty-
neeseen pentueeseen kuin yksi tyttö, 
joka oli varattu, jäimme miettimään.  

Ei aikaakaan, kun facebokissa oli ku-
va ihanasta black & tan-värisestä hap-
sullisesta tytöstä, joka oli palautunut 
kasvattajalle Ranja Eklundille. Osta-
ja oli tullut tulokseen, että koko rotu 
oli hänelle väärä ja pentu liian itsenäi-

Meidän remmi  
Helena Perttula & Viljo Hassinen

M E I D Ä N  R E M M I

Olemme iältämme jo elämää nähnyt pariskunta Lammilta. 
Saluki-ihmisinä nuoria emmekä niin kovin vanhoja muutenkaan 
koiraihmisinä. 
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Perheen kepo oli jo irlisten kanssa ko-
keillut juoksuharrastusta vaihteleval-
la menestyksellä. Rakennusalalla tken-
televällä talkoohommat Hyvinkään 
vinttikoiraradalla alkoivat viedä aikaa, 
vaikka ei enää kisaavia koiria ollut. 
Tulppaanan tulon jälkeen aikaa meni 
entistä enemmän talkoissa ja kokeissa 
toimihenkilönä ja kohta jo liittyi Luh-
tareiden Torstai-tiimiin. Tämä tarkoit-
taa sitä, että koko kesän torstait ovat 
varattuna.  

Tulppaanasta tuli maastovalio seitse-
män kokeen jälkeen, mutta sitten hä-
visi punainen lanka kokeissa ja homma 
mennyt vähän rallatteluksi. Metsässä 
sen sijaan… ja aitaa pitää paikata lähes 
viikoittain, sillä Tulppaanalla on usko-
maton tahto ja taito päästä vapauteen. 
Hyvin usein soi korvamato ”Ei vapaa-
ta vangita voi, me kumpikin tiesimme 
sen”.
 
2017 kepo täytti pyöreitä. Sukulai-
set olivat tulleet siihen tulokseen, että 
kaikkea on jo ja olivat päättäneet an-
taa rahat harrastukseen. Käännyimme 

taas Mirkun puoleen. Torstai-tiimistä 
Antero (Niemelä) ja Kalle (Salovaara) 
olivat Khaireddin Y-pentuja katsomas-
sa samaan aikaan ja niinhän meille tu-
li ennen joulua 2017 grizzle silukineiti 
Khaireddin Yaseera, Tiuhti. Viime ke-
sän ja myös talvella Tiuhti ja kepo sit-
ten kävivät harkoissa, talvella täällä ko-
tinurkilla, eli töitä on tehty. Tätä kirjoi-
tettaessa on Tiuhti ehtinyt käydä näyt-
telyissä melko hyvällä menestyksellä, 
mutta kepon koira kun on, niin me-
nestys maastokokeissa lämmittää miel-
tä ehkä enemmän. Kaksi koetta (toi-
nen Virossa), josta molemmista sertit 

ja toisesta myös cacil. Tämän ”iholoi-
sen” toinen kutsumanimi on Pusutus. 
Nimi kuvaa hyvin hänen läheisyyteen 
pyrkivää avointa luonnetta.  
Nämä saluki ja siluki, ovat oikeasti jing 
ja jang, kummastakaan ei luovuttaisi 
mistään hinnasta.  

Pitäkää huolta omistanne! 

 
t. meidän remmin huoltojoukot Hele-
na ja Viljo, Ville, Vili miten kukanen-
kin on oppinut tuntemaan. 

Heti kohta selvisi, 
että energisyydestä 

huolimatta kauneusunet 
ovat Neiti Sieväselle 
tärkeät eikä niitä saa 
edes irlikset häiritä. 
Kyllähän se irlisiä 

treenautti, mutta kesän 
tultua vielä enemmän 

meidän aidan 
paikkaamistaitoja. 

Tilanne neljän vuoden 
jälkeen 100–0 

Tulppaanan hyväksi.  
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Julkaistu aiemmin Saluki-lehdessä 2/2006. 
Alun perin julkaistu lehdessä Unsere 
Windhunde 7/2004 

Kun salukin olemusta miettii, 
täytyy ennen kaikkea ottaa huo-
mioon koiran olemus, sekä laajem-
massa merkityksessä vielä kesytet-
tyjen ja villien, siis kesyttämättö-
mien eläinten olemukset, sekä li-
säksi se, mitä olemuksella tarkoit-
taa. Täytyisi myös miettiä ”luoma-
kunnan kruunun”, ihmisen, ole-
musta, joka raamatun tunnuslau-
seen mukaan ”Mache Dir die Erde 
untertan - tee maailmasta alaisesi” 
valmistautuu koirien pitämiseen, 
käyttämiseen, kouluttamiseen, kas-
vattamiseen, hemmottelemiseen, 
valmentamiseen, muokkaamiseen, 
tyrannisoimiseen, jumaloimiseen, 
tuomitsemiseen, lyömiseen, silittä-
miseen, koetarkoituksissa kidutta-
miseen, tappamiseen - sekä ihmi-
sen silmin näkemiseen. 

Olemus on kaikkien periytynei-
den ja hankittujen käyttäytymis-
mallien summa, se on elävän olen-
non ominaisuus, jonka erikoisuus 
syntyy perintötekijöistä ja ympäris-
töstä. Sama pätee koiraankin, joka 
perintötekijöiden lisäksi ympäris-
tön leimautumisen ansiosta kehit-
tyy olemuskokonaisuudeksi, joka 
käytöksessään, siis reaktioissaan, il-
maisee itseään kehonkielellä. 

Koiran olemuksen, sen henkisten 
ja myös fyysisten kykyjen arvoste-
leminen ja hyväksi käyttäminen on 
ollut ihmisen päämääränä koiran 
kesyttämisestä lähtien. Näin ollen 

arvostelut ovat riippuneet kasvatuk-
sen päämääristä. Tätä taustaa vas-
ten koiranpitäjien arviot ”heikko-
luonteisista” tai ”vahvaluonteisista” 
koirista tuntuvat suhteellisilta. On-
ko jänis tai peura heikkoluonteinen, 
koska pakenee ihmistä? Vai ovatko 
molemmat vahvaluonteisia, kun ha-

keutuvat turvaan, koska niillä evo-
luution kuluessa ei ole ollut kuin 
huonoja kokemuksia ihmisestä? 

Riippuu siis, miten toivottua koi-
ran olemusta määrittelee. Kun kas-
vattaa suojelijakoiraa, ei toivo tä-
män pakenevan hyökkääjäänsä - 
koiraa voisi jopa ihmisen silmin 
katsottuna sanoa ”jänishousuksi” ja 
pitää heikkoluontoisena. Mitä muu-
ta valinnanvaraa jänikselle jää vaa-
ran uhatessa kuin pakeneminen, 
kun tämä on vihamiestään alun pe-
rinkin heikompi, erityisesti ihmistä. 

Ajatuksia salukin psyykestä: 

TEKSTI: MANFRED FREISLEBEN 
(SAWAHIN) 
käännös: Sonja Holm 

Kun saluki pakenee ihmistä, joka 
lähestyy tunkeilevan kaltaisella ke-
honkielellä, se käyttäytyy samanlai-
sella tavalla. Minä ymmärrän salu-
kia, joka näyttelykehässä väistää hi-
taasti hiipien (väärä kehonkieli) lä-
hestyvää tuomaria, vaikka tällä oli-
sikin tarkoituksenaan esittää hyvää 
tarkoittavaa ja varovaista - saluki 
tulkitsee sen päinvastoin, tuomarin 
kehonkielen mukaan. Ja näin olen-
kin jo paljastanut jotain tämän ro-
dun luonteesta. Monet salukit ovat 
pidättyväisiä, hillittyjä ja tarkkai-
levia vieraissa tilanteissa ja eläviä 
olentoja kohdatessaan. Se on osoi-
tus niiden varovaisuudesta, jonka 
uteliaisuus kuitenkin usein voittaa, 
jonka avulla ne ylittävät esteet. Sik-
si salukin luonnemääritelmä onkin 
varteenotettava: ”Vieraita kohti pi-
dättyväinen, kuitenkin olematta ar-
ka tai aggressiivinen. Arvokas, äly-
käs ja riippumaton (itsenäinen).” 

Aikoinaan jo beduiinit vaativat 
salukeiltaan pidättyväisyyttä. Ker-
tomuksien mukaan he antoivat vie-
railulla käyvien salukiensa kulkea 
kyseisten ihmisten mukana. Salu-
kin ollessa yksin vapaana he olisivat 
helposti voineet menettää tämän. 
Salukit asuivat teltoissa läheisessä 
yhteydessä heimoon kuuluvien ih-
misten keskellä jakaen leirin heidän 
kanssaan. Kun katsoo rodun vuo-
situhansia kestänyttä kehitystä täl-
laisissa olosuhteissa, on sen pidätty-
väisyys vieraita kohti ymmärrettä-
vää. Salukin tuttavapiiri on useim-
miten pieni, se hakeutuu usein vain 
yhden tai muutamien henkilöiden 
seuraan, joita se kuitenkin rakastaa 
sydämensä pohjasta ja tervehtii aina 
voimakkaasti. 

Lisäksi saluki toimi metsästys-
koirana ja oli tärkeä elättäjä hei-
molle lihanhankkijana, ja oli siksi 
tarkasti vahdittu ja suojattu. Tur-
kin-matkaajat ovat kertoneet omis-
tajien suojelevan salukiaan talisma-

Koiran olemuksen, sen 
henkisten ja myös 
fyysisten kykyjen 
arvosteleminen ja 

hyväksi käyttäminen on 
ollut ihmisen päämääränä 

koiran kesyttämisestä 
lähtien. Näin ollen 

arvostelut ovat 
riippuneet kasvatuksen 

päämääristä. Tätä 
taustaa vasten 

koiranpitäjien arviot 
”heikkoluonteisista” 

tai ”vahvaluonteisista” 
koirista 
tuntuvat 

suhteellisilta. 

GEDANKEN ZUR PSYCHE DES SALUKI 

Kiistelty tekijä salukissa on yhä uudelleen olemus – usein ylistetään 
salukin viehätystä, lempeyttä ja sopeutumiskykyä, mutta toisaalta sitä 
joskus moititaan arkuudesta. 
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nilla vieraiden pahoilta katseilta - 
vielä tänäkin päivänä! 

Kuka siis enää ihmettelee salu-
kin pidättyväisyyttä? Entä kuinka 
nopeasti pidättyväisyys voi muut-
tua arkuudeksi? Tätä taustaa vas-
ten sen käytöstä ei voi enää häm-
mästellä; ehkä se saisi aikaan tar-
peellista hyväksyntää ja toleranssia, 
eikä salukia mitattaisi enää nykyi-
sen yhteiskunnan äärimmäisyyk-
sien mukaan, missä peloton käytös 
helposti arvostellaan myönteiseksi 
asiaksi. Tällöin on usein kyse käy-
tösvalheesta, koska olemme useam-
min pelkojen alistamina kuin mi-
tä haluamme itse myöntää, ja tul-
kitsemme käytöksen mielellämme 
pelottomuudeksi. 

Salukin kykyä sopeutua ihmi-
siin ja vieraisiin koiriin voi kuiten-
kin edistää jo varhaisessa vaiheessa, 
kasvattajan ollessa pentujen kanssa 
tiiviissä yhteistyössä ja totuttamal-
la niitä jo aikaisin vieraisiin ihmi-
siin ja koiriin - tällöin hän edistää 
pentujen älykkyyttä. Tähän pitäi-
si investoida/käyttää paljon aikaa, 
ja tulevien omistajien täytyisi vielä 
jatkaa tätä työtä. Kasvattajilla, joil-
la on paljon koiria, ei tietenkään ai-
ka kokonaan riitä tällaiseen vaati-
vaan työhön monien muiden koi-
rien hoidon ohella. Lisäksihän ai-
kuisten koirien kanssa touhuami-
seen menee aikaa. Jos ei kasvattajan 
yhteisolo koirien kanssa sitten pää-
dy siihen, että pistetään ruokakul-
hot eteen ja hoidetaan mennessään 
pois ulosteet ja se siitä. Tällainen ei 
minun mielestäni ole koiran, puhu-
mattakaan sitten salukin arvoista 
kasvatusta. 

Vieraiden koirien kohtaaminen 
on tärkeää. Sosialisoitumattomien 
koirien keskellä syntyy aina riitaa, 
jopa puremisia. Pidän hyvin mie-
lenkiintoisena asiaa, jonka olen jo 
vuosikymmenien ajan todennut, 
että Ranskan rannoilla koirat ovat 
harvinaisen hyvin sosialisoituja. 
Tämä johtunee ranskalaisesta elä-
mäntaidosta ”vivre et laisser vivre - 
chacun à son goût”, siis ”elä ja anna 
elää, jokainen omalla tavallaan”, jo-
ka myös heijastuu heidän koiriinsa. 
Saksan rannoilla olen valitettavasti 

kokenut monesti päinvastaista. 

Kasvettuani spanieleiden kes-
kellä, joita isäni ja isoisäni käytti-
vät metsästykseen, minulla on ol-
lut myöhemmin irlanninsetteri, sen 
jälkeen afgaani, jonka jälkeen vai-
moni kanssa sloughi. 31 vuoden yh-
teiselämän jälkeen salukien kanssa, 
sekä 1977 vuodesta lähtien myös tä-
män rodun kasvattajana, olen aiem-
piin mainittuihin rotuihin verrat-
tuna huomannut salukin luontees-
sa suuremman eriytyneisyyden. Tä-
mä näkyy huomattavan monipuo-
lisessa kehonkielessä ja vastaavasti 
niiden kyvyssä tulkita koiralauman 
jäsenten sekä ihmisten kehonkiel-
tä kaikessa monipuolisuudessaan. 
Kuten tiedämme, hyvä koiranomis-
taja on koiralleen Alpha-asemas-
sa, siis johtajakoiran asemassa oleva 
laumanjäsen. Lauman ulkopuolella 
olevia tulkitaan ensin kehonkielen, 
hajun sekä näkyvien ja kuuluvien 
merkkien perusteella, mistä joh-
tuu salukin pidättyväisyys ja ute-
liaisuus. Kuitenkaan salukeilla, ku-
ten muillakaan vinttikoiraroduilla, 
ei ole niin hyvin kehittynyt hajuais-
ti kuin muilla roduilla; ne metsäs-
tävät näkönsä avulla, kuuluvat siis 
näöllään havainnoivien koirarotu-
jen joukkoon, ja siksi kehonkielellä 
on niille suurempi merkitys. 

Koska monet ihmiset kulttuuri-
alueellamme ovat unohtaneet kans-
saihmisten kehonkielen tietoisen 
tulkitsemisen dominoivan puhu-
tun sanan takia, on kai vielä vaike-
ampi/vaikeampaa tunnistaa koirien 
kehonkieltä, tässä tapauksessa salu-
kin. Siksi minusta on jo kauan ollut 
tärkeää tietoisesti tarkkailla niiden 
moninaista kehokieltä. Tämä on 
helpompaa, jos asuu useiden koirien 
kanssa, kuin jos omistaisi vain yh-
den, koska laumanjäsenten keskeis-
tä käytöstä pystyy tällöin tarkkaile-
maan ja siten helpommin huomaa-
maan yksilöiden kehonkielen eroja. 
Kun ymmärtää ihmisen kehonkie-
len mahdollistavan suoremman tien 
tajuntaan kuin järjellä manipuloitu 
sana, silloin ymmärtää myös ke-
honkielen merkityksen. 

Salukin kykyä sopeutua 
ihmisiin ja vieraisiin 
koiriin voi kuitenkin 
edistää jo varhaisessa 
vaiheessa, kasvattajan 
ollessa pentujen kanssa 
tiiviissä yhteistyössä ja 
totuttamalla niitä jo 
aikaisin vieraisiin 

ihmisiin ja koiriin - 
tällöin hän edistää 

pentujen 
älykkyyttä. Tähän 

pitäisi investoida/käyttää 
paljon aikaa, ja tulevien 
omistajien täytyisi vielä 

jatkaa tätä työtä.
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silmiä, kun se huomaa, että nyt ol-
laan menossa kävelylle tai juoksulle? 
Voisi vielä mainita monta esimerk-
kiä, jolloin katseet selvästi puhuvat. 
Silmien ilmaisukyky on loppuma-
ton - on meidän tehtävämme tulki-
ta se oikein. 

Kuten jo alussa mainitsin, elävän 
olennon käytös johtuu perimästä ja 
ympäristön leimautumisesta. Kos-
ka jokainen koirarotu on kasvatet-
tu tietyin tavoittein, voi koiran ta-
pauksessa puhua roduille tyypilli-
sistä tuntomerkeistä, jotka ilmene-
vät sekä genotyypissä (perimässä), 
fenotyypissä (ilmiasussa), että käy-
töksessä. Tämän lisäksi on huomi-

 Totesimme monen vuoden ajan 
joka aamu, kuinka eri laiset salu-
kimme ja sloughimme kehonkie-
let olivat, Salukit reagoivat aamui-
sessa tervehtimisseremoniassa tor-
juvaisesti niille liian impulsiiviseen 
sloughien käytökseen, ja näyttivät 
meille miten salukittain sanotaan 
hienovaraisesti ”huomenta” - pie-
nillä kosketuksilla hienotunteises-
ti nuuskien kohtuullisella hännän 
heilautuksilla. Sloughimme, jo-
ka oli lempeä rotunsa edustaja, oli 
henkisen vahvuuden yli  voimastaan 
huolimatta koko elämänsä ajan ar-
vojärjestyksessä alimmainen. 

Lisäksi huomasin salukiemme 
joskus matkivan sellaisten poissaole-
vien laumanjäsenten käytöstä, jot-
ka ne katsoivat korkeampiarvoisik-
si - esimerkiksi kopioivat kerran Al-
fa-koiran poissa ollessa tämän käyt-
täytymismallia. Meidän havainto-
jemme mukaan salukien ollessa uu-
sien omistajien luona pidemmän 
ajan, ne sopeutuvat näiden käytök-
seen - erityisesti, jos on kyse yhdes-
tä ainoasta henkilöstä. Tunnemme 
esimerkiksi varovaisen koiran varo-
vaisella emännällä, reippaan koiran 
reippaalla isännällä, hauskan koiran 
hauskalla avioparilla, jne. Tämä il-
miö tuntuu olevan salukeille erityi-
sen tyypillistä, ja on edelleen merk-
ki niiden aikaisemmin mainitusta 
psyyken eriytyneisyydestä ja mo-
nipuolisuudesta yhdessä suuren so-
peutumiskyvyn kanssa, jota ei pidä 
tulkita alistuneisuudeksi. 

Myös katseet kuuluvat kehonkie-
leen. Koska silmät ilmaisevat psyy-
kettä, voi satukin katseesta oppia 
paljon sen sielunelämästä. Salukit 
pystyvät katseensa avulla viestit-
tämään asioita sekä keskenään et-
tä ihmisten kanssa, ja toisin kuin 
muut koiranrodut, ne pitävät kiin-
ni ihmisen katseesta. Kukapa ei oli-
si jo kerran nähnyt, miten saluki 
puolustaa ruokaansa: usein muri-
sematta, lakkaamalla hetkeksi syö-
mästä, kiinnittäen vakaalla sivukat-
seella toisen salukin katseen selvit-
tääkseen tälle, ettei halua jakaa ruo-
kansa. Kuka voisi unohtaa katseen, 
jolla sairas koira kysyy, mikset voi 
häntä auttaa? Tai säteileviä salukin 

oitava muutokset, joita vanhat ro-
dut ovat käyneet läpi vuosituhansia 
kestäneen evoluution kuluessa alku-
perämaissaan. Roduille tyypillisten 
tuntomerkkien syntymistä täytyy 
katsoa sekä maantieteellistä, his-
toriallista että kulttuurista taustaa 
vasten. Koska salukin levinneisyys-
alue ja alkuperämaiden lukumäärä 
on suurempi kuin useimpien mui-
den koirarotujen, rodun väreissä, 
perimässä ja tuntomerkeissä esiin-
tyy uskomaton monipuolisuus. Le-
viämisalue ulottuu arabimaista aa-
sialaiseen kulttuuriympäristöön, 
mistä selittyykin itämainen ul-
konäkö, sopeutumiskyky, kärsiväl-
lisyys ja itämainen rauhallisuus. Jo-
pa vinosti asettuneet mantelinmuo-
toiset silmätkin vaikuttavat itämai-

Myös katseet kuuluvat 
kehonkieleen. Koska silmät 
ilmaisevat psyykettä, voi 
satukin katseesta oppia 

paljon sen sielunelämästä. 
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sekä keskenään että 

ihmisten kanssa, ja toisin 
kuin muut koiranrodut, 
ne pitävät kiinni ihmisen 

katseesta.  

sen kissamaisilta. 

Kun meidän viisi salukiamme 
yhtyy noin 50 sekuntia kestävään 
ulvontaan, ”aavikon lauluun”, tu-
lee ajatelleeksi sakaalia. Mielenkiin-
toista on, että käytöstä tutkiva tie-
demies Eberhard Trumler yhdessä 
keskustelussa mainitsi minulle olet-
tavansa satukin olevan sukua sa-
kaalille, mikä ei kuitenkaan tämän 
päivän tutkimusten mukaan pidä 
paikkaansa. 

Salukin erilaisuus ilmenee myös 
arabialaisessa sanonnassa: ”Saluki ei 
ole koira, vaan lahja Allahilta, an-
nettu ihmiselle hänen käytettäväk-
seen ja ilokseen”. Tämä usein sitee-
rattu lause ilmaisee satukin erikois-
aseman arabien keskellä, sen ”epä-
koiruuden”, sen arvon lihanhank-
kijana ja beduiinien arvostettuna 
seuralaisena, josta iloitaan. Toisin 
kuin muut rodut, jotka katsottiin 
epäpuhtaiksi, saluki oli Koraanin 
mukaan puhdas - tämä teki myös 
metsästämisen mahdolliseksi, koska 
epäpuhtaiden koirien repimää riis-
taa ei saanut syödä. ”Sillä oli arabi-
en keskellä jo hyvin varhain etua-
sema muiden koirien joukossa ...”, 
käännetty Ibn al-Marzubanin ” The 
Superiority of Dogs over many of 
those  who wear Clothes”- kirjasta 
(Koirien ylivoimaisuus monia vaat-
teita kantavia kohtaan), 1978, 4. lu-
ku, s. 13. 

Sen, joka on sitä mieltä, että 
salukin olemuksen on sopeudutta-
va tämän päivän olosuhteisiin, pi-
täisi käsittää tämän rodun ikä, jo-
ka useimpien arvioiden mukaan on 
4000 ja 5000 vuoden välillä. Xa-
vier Przezdziecki, joka kirjoitti ” Le 
Destin Des Levriers” (Vinttikoirien 
kohtalo) 1984, arvioi satukin jopa 
6000-vuotiaaksi ja ilmoitti Meso-
potamian alkuperäismaaksi. Oli-
si kohtuutonta, jos alle sadan vuo-
den ikäinen länsimaalainen kasva-
tus  historia yrittäisi muuttaa tämän 
rodun. Jos kuitenkin miettii, ettei 
meidän leveysasteiltamme löydy aa-
vikoita metsästämiseen ja että rotu 
tänä päivänä joutuu kohtaamaan 
aivan toisenlaisia olosuhteita, kuten 
liikennettä, melua, liikkuvia elä-
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mäntapoja, niukkoja elintiloja sekä 
uusia koirasäädöksiä, niin voi ky-
seenalaistaa, teemmekö ylipäätään 
oikeutta alkuperäiselle kasvatusta-
voitteelle. Juoksuharrastus, pyöräi-
leminen, juoksuttaminen aidatuis-
sa tiloissa ja henkilökohtainen tiivis 
puuhaileminen eläimen kanssa on 
usein vain huono korvike niille ava-
rille tiloille, jotka rodulla oli tuhan-
sien vuosien ajan käytettävissään. 

Suuressa geneettisessä kirjassa on 
kuitenkin valinnan varaa psyyk-
kisesti vähemmän herkän, tasoi-
tetun tyypin kasvattamiseen, jo-
ka olisi yhteiskuntamme olosuhtei-
siin sopivampi. Tässä asiassa vaadi-
taan kasvattajalta vastuuntuntoa, ja 
huolelliselta kasvattajalta tämä voi-
kin onnistua, mutta ei häneltä, jo-
ka voiton toivossa, väärän säästäväi-
syyden, ”aitaussokeuden” tai mu-
kavuuden takia valitsee siitosurok-
sekseen minkä tahansa koiran ai-
tauksestaan. Jätän kuitenkin mie-
tittäväksi, johtaisiko poikkeaminen 
alkuperäisistä kasvatustavoitteista 
alussa mainittujen hyvien ja siten 
myös tyypillisten ominaisuuksien 
menettämiseen? Vähemmän herkkä 
henkilö ei jäisi kaipaamaan salukis-
sa mitään, mutta tunteellinen hen-
kilö sitä vastoin niitä ominaisuuk-
sia, jotka saavutuksiin suuntautu-
neessa yhteiskunnassamme olisi-
vat kuihtuneet pois. Mikään ei oli-
si minusta salukille epätyypillisem-
pää kuin karkea, tylsä, turtunut ole-
mus, josta siis kaikin puolin puut-
tuu eriytyneisyys. Se olisi minulle 
samalla tavalla epätyypillistä kuin 
isot ja raskaat salukit, joista monet 
tuomarit pitävät, ja joiden koko lä-
henee standardin ylärajaa . Itämai-
sissa kulttuureissa, alkuperäismais-
sa, pieni ja filigrantti on yhtä kuin 
kaunista - eikä kuten yleensä meillä 
sitä suurta ja vaikuttavaa; olemme 
usein saaneet vaikutteita eurooppa-
laisilta tavoilta nähdä asioita ja alis-
tuneet niihin. Tähän lainaus Vera 
Watkinsin kirjasta ”Companion of 
Kings”, 1974, 4. luku, s. 62: ” 

There is a general tendency in all 
breeds for judges when in doubt ta 
put up size! Consequently among ex  
hibitors there is a tendency ta ma-

Se, joka pitää herkkyydestä, 
pitää myös salukista, ja jos 

on itse herkkä ja 
eläytyvä, voi omaksua 

täydellisesti salukin 
charmin ja hämmästyttä-
vän eriytyneen psyyken - 

saluki taas reagoi 
tällaiseen empatiaan 

kiitollisesti ja paljastaa 
vielä enemmän moninaises-

ta olemuksestaan - 
koska mikään ei ole 

hienompaa, mutta myös-
kään vaikeampaa, kuin 

salukin täydellisen luotta-
muksen saaminen. 

te big ones to big ones ’because the 
judges like them’ not realizing that 
this way we could lose the breed.”

 Kuitenkin hän oikeutetusti 
myöntää, että alkuperäismaissa ko-
koa säätelevät metsästysolosuhteet. 
Siksi onkin perusteetonta sanoa 
pientä ja/tai siroa urosta feminiini-
seksi niin kauan, kun se pysyy ro-
tumääritelmän rajojen sisäpuolella. 

Toinen tärkeä puoli salukin ole-
muksessa on sen luonne, mikä nä-
kyy juoksemisen intohimossa, jo-
ka on ollut pääominaisuus ja kas-
vatuksen tavoite salukin suures-
sa menneisyydessä - intohimo, jo-
ka yhdistettynä herkkyyteen tekee 

sen psyykestä vieläkin monimut-
kaisemman. Tällöin kasvatettaes-
sa salukia reagoimaan herkästi jä-
niksiin ei saa jättää huomioimat-
ta mahdollisia ongelmia, jotka voi-
vat syntyä salukin juostessa vapaa-
na. Koska salukeja, jotka ovat pitki-
en matkojen juoksijoita, käytettiin 
menneisyydessä yksin tai joskus pa-
reittain metsästyksessä, ne ovat täs-
tä syystä usein individualisteja ei-
vätkä laumametsästäjiä. Sen takia 
ratajuoksuissa syntyy joskus on-
gelmia, kun salukit alkavat tapella. 
Maastojuoksut ovat siksi varmaan-
kin sopivampi tapa juoksuttaa ja 
ilahduttaa salukia, koska ristiin ras-

tiin juokseminen muistuttaa enem-
män jäniksen luonnollista juoksuta-
paa. Salukin ruumiinkokoon näh-
den suhteellisen kevyt paino sekä 
niiden pitkittäislihaksiston usko-
maton joustavuus ja taipuvaisuus 
tekevät niistä erittäin taitavia tällä 
alalla. Vastaavasti metsästystapa on 
vaikuttanut yllä mainittuihin fyy-
sisiin ja henkisiin omi  naisuuksiin 
rodun kehityksessä. Myös tämän 
takia pidän raskas- ja isorakentei-
sia salukeja, varsinkin uroksia, joi-
ta tänä päivänä yhä useammin ta-
paa, epätyypillisinä. Viittaan tässä 
yhteydessä genealogisesti nuorem-
paan greyhoundiin, ja miten tämä 
eroaa salukista - rotu on pääasias-
sa ratajuoksuun kasvatettu, sillä on 
suhteellisen raskas keho, ja se on sii-
tä johtuen herkempi loukkaantumi-
selle, erityisesti raajat ovat vaarassa 
loukkaantua. Erikoistumisensa an-
siosta se tosin juoksee lyhyillä mat-
koilla salukia nopeammin. 

Se, joka pitää herkkyydestä, pitää 
myös salukista, ja jos on itse herk-
kä ja eläytyvä, voi omaksua täydel-
lisesti salukin charmin ja hämmäs-
tyttävän eriytyneen psyyken - salu-
ki taas reagoi tällaiseen empatiaan 
kiitollisesti ja paljastaa vielä enem-
män moninaisesta olemuksestaan 
- koska mikään ei ole hienompaa, 
mutta myöskään vaikeampaa, kuin 
salukin täydellisen luottamuksen 
saaminen. Mutta koska käyttäyty-
mistavat meidän niin ”valaistunees-
sa” kovaäänisessä kyynärpääyhteis-
kunnassa eivät juuri sovi salukin 
olemukselle, ei siitä onneksi kos-
kaan tule muotikoiraa, jollei yhteis-
kunta muutu tai - mikä tulisi estää 
- salukin olemus muutu. Koska vie-
hätys, lempeys, nöyryys, charmi ja 
empatia, jotka ovat monissa muis-
sa kulttuureissa korkeasti arvostet-
tuja ominaisuuksia, eivät juuri kuu-
lu meidän yhteiskuntamme vahvoi-
hin puoliin, ei tyypillinen saluki tu-
le koskaan olemaan koira perintei-
siä odotuksia omaavalle henkilölle. 
Tämä selittää myös sen tosiasian, 
että salukien sekä nykyiset että en-
tisaikojen pitäjät ja kasvattajat ovat 
useimmiten naisia, koska lähin-
nä naisten odotetaan omaavan yllä 
mainitut ominaisuudet. Naisilla ni-
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mittäin oikea aivopuolisko, joka on 
vastuussa tunteista ja intuitiosta, on 
yleensä paremmin kehittynyt kuin 
miehillä. Koirien, kuten myös las-
ten suhteen, syntyy luottamussuh-
de lähinnä tunnetasolla. Näin olen 
itse elinikäisessä ryhmätyössä kai-
kenikäisten lasten kanssa todennut. 

Joillain miehillä tuntuu viime 
vuosina jotain muuttuneen mitä tu-
lee emansipaatioon, koska tänä päi-
vänä eivät ainoastaan macho-tyy-
pit ole kysyttyjä. Tästä asiasta voi 
löytyä toivoa salukille, joka on mie-
hiä kohtaan pidättyväinen tai jopa 
arka, koska ei pidä kovista äänistä 
tai väkivallasta. Se vetäytyy tällai-
sessa tapauksessa passiivisella vas-
tustuksella pois. Jos saluki sen si-
jaan reagoi aktiivisella vastustuk-
sella, on suhde ihmiseen vakavas-
ti häiriintynyt tai koiran psyykettä 
on todennäköisesti jo aikaisemmin 
vahingoittanut ihminen. Tässä ta-
pauksessa tarvitaan paljon kärsiväl-
lisyyttä ja aikaa, jotta luottamus ih-
miseen palautuisi ennalleen. Ihmi-
set, jotka salukin kanssakäymisessä 
käyttävät kovaa ääntä tai voimak-
kaita kasvatustoimenpiteitä, ovat 
salukin omistajiksi sopimattomia, 
eivätkä ole salukin arvoisia. Myön-
teisellä, leikkipohjaisella harjoitte-
lulla aikaisessa pentuiässä sekä joh-
donmukaisella johtajuudella salu-
kin oppimiskyky on rajaton, rak-
kaudesta se tekee kaiken - pakotet-
tuna ei mitään. Kuten kaikkien elä-
vien olentojen kohdalla, myös salu-
kin kykyjä pitäisi tuoda esiin rak-
kaudella ja tuella - luonnon ehdoil-
la. Ratkaiseva kokemus riittää salu-
kille, jotta se op pisi asian koko elä-
mäksi, toisin kuin jotkut toiset ro-
dut, joille lukemattomatkaan koke-
mukset eivät riitä oppimiseen. 

Haluan osoittaa seuraavassa esi-
merkissä, miten kokemus voi muut-
taa käytöksen. Yksi pennuistamme 
oli hyvin arka minua kohtaan. Yh-
tenä päivänä kuulin puutarhasta 
kovan korinan, ihan kuin joku oli-
si tukehtumassa. Juostuani paikal-
le löysin pennun, silloin noin kah-
deksan viikon ikäisen, roikkumas-
sa kaulastaan seljanpensaan oksan-
haarukassa. Vapautettuani pennun 
se melkein hukutti minut hellyy-

 Myönteisellä, 
leikkipohjaisella 

harjoittelulla aikaisessa 
pentuiässä sekä johdonmu-

kaisella johtajuudella 
salukin oppimiskyky on 
rajaton, rakkaudesta se 

tekee kaiken - 
pakotettuna ei 

mitään.

teen, niin kiitollinen se oli - vielä 
tänäkin päivänä se käyttäytyy mi-
nua kohtaan niin. 

Vera Watkins kuvailee hyvin sel-
keästi kirjassaan ”Saluki - Compa-
nion of Kings” (5. luku, s.72), kuin-
ka suuri salukin oppimiskyky voi 
olla. Hän kertoo, miten yksi hänen 
salukeistaan tuo päivän lehden sän-
gyn äärelle. Meidän Filimon meni 
askeleen pidemmälle, se kantoi sa-
nomalehden sisälle ja poisti siitä vie-
lä hampaillaan huolellisesti paperi-
suojuksen. Se nautti päivittäisestä 
rituaalista ja otti ylpeänä vastaan 
silityspalkintonsa. Tällaiset pienet 
huvit edistävät kommunikaatiota 
koiran ja ihmisen välillä, koiralle ne 
ovat tehtäviä ja tärkeä perusta eli-

nikäisille tottelevaisuusharjoituksil-
le. Varmastikin nämä salukin omi-
naisuudet pätevät muihinkin ro-
tuihin, erityisesti ja luonnollisesti-
kin vinttikoirarotuihin. Lähemmin 
katsottuna ja kokemuksen opetta-
mana muissa roduissa huomaa kui-
tenkin selkeitä ero ja, Aiemmin ku-
vailtu salukin luonteen lempeys ja 
eriytyneisyys on ehkä selvin tunto-
merkki, mutta salukia ei saisi näh-
dä sieluisena tai käsitellä silkkihan-
sikkain, se on kuitenkin metsästys-
koira. Mielenkiintoisia tässä yhtey-
dessä ovat Skandinaviassa 70-luvul-
la tehdyt luonnetestit, jotka silloin 
olivat edellytyksinä salukin muo-
tovalioksi tulemiselle. Neljä koiris-
tamme todisti oppimisvalmiuten-
sa myös siten, että suorittivat vai-
vatta seurakoirakokeen. Koe ei vaa-
di koiraita muuta kuin mitä siltä jo-
kapäiväisessä julkisessa elämässä-

kin odotetaan. Valitettavasti monet 
saksalaiset salukin omistajat, toi-
sin kuin amerikkalaiset ja skandi-
naaviset, eivät niin välitä sellaises-
ta puuhasta koiransa kanssa, vaik-
ka yhteiskuntamme tulee vaati-
maan yhä enemmän tämän tapaisia 
kokeita kaikilta isokokoisilta koiril-
ta tulevaisuudessa. 

Johdonmukaisuus ja jatkuvuus 
omistajan käytöksessä ovat keskei-
siä tekijöitä yhteiselämässä salu-
kin kanssa. Sillä on kyky tunnis-
taa omassa käytöksessään epätoi-
votut ”rajanylitykset” sekä hyväk-
syä nämä rajat sillä ehdolla, että ar-
vojärjestys koiran ja ihmisen välillä 
on selvitetty (ihmisen eduksi} ker-
ran, ja niin aikaisin koiran elämäs-
sä kuin mahdollista. 

Taidemaalari Emil Nolde sanoi 
kerran: ”Kuvat voivat olla niin kau-
niita, ettei niitä voida näyttää maal-
lisille silmille.” Sama pätee salukiin 
ja sen olemukseen. Se ei sovi mi-
hinkään valmiiseen kaavaan, ei il-
mestykseltään eikä käytökseltään. 
Sen selittää se tosiasia, että ihmiset, 
jotka eivät tunne rotua, usein rea-
goivat vahvasti nähdessään salukin: 
joko he ovat haltioissaan, tai hei-
tä jopa kuvottaa, tai sitten he saa-
vat naurukohtauksen. Kukaan tus-
kin jää välinpitämättömäksi, mikä 
johtuu siitä, että saluki, kuten mo-
net muut vinttikoirarodut, ei mo-
nien ihmisten silmissä enää sovi ul-
komuodoltaan tämän päivän tyy-
pilliseen ”koiramalliin”. Ei enää 
muisteta hoikkaa koiraa, joka näh-
dään usein vanhoissa kaiverruksis-
sa, vaan pidetään parempana pyö-
reää, paksua, monesti lihavaakin 
lellikkikoiraa. 

Kävelyllä salukin kanssa sääs-
tyy harvoin julkisilta arvosteluil-
ta. Usein tulee huomautuksia ku-
ten: ”Onpa se ohut! Onko koiran-
ne arka? - Sillähän on luonnevika, 
eikö niin?” tai ”Onpa uljaan näköi-
nen!” Odotetaan, että saluki antai-
si silittää itseään. Miltä itsestä tun-
tuisi, jos vieras ihminen tulisi he-
ti silittämään, kun tämä meidän 
leveysasteilla ei kuulu tavalliseen 
tervehtimisrituaaliin? 
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Hyvin tyypillistä on myös 
salukin kaunis pää, 

tasainen, kapea kallo, joka 
antaa olettaa sen älykkyy-
den olevan ehkä rajoitettu. 

Jos niin luulette, se on 
vakava harhaluulo. 

Salukin havaintoaisti on 
päinvastoin erittäin 
hyvin kehittynyt, sen 

kyky vetää johtopäätöksiä 
on hämmästyttävä, joskus 

jopa ällistyttävä, ja 
arvostelukyky ihmisiä, 

asioita ja tilanteita 
kohtaan melkein 

erehtymätön

Henri Schwander kirjoittaa sveit-
siläisessä kynologisessa aikakaus-
lehdessä ”Romandessa” (kesäkuu/ 
1990, s.25lf.) salukin älykkyydestä 
seuraavasti: ”Hyvin tyypillistä on 
myös salukin kaunis pää, tasainen, 
kapea kallo, joka antaa olettaa sen 
älykkyyden olevan ehkä rajoitettu. 
Jos niin luulette, se on vakava har-
haluulo. Salukin havaintoaisti on 
päinvastoin erittäin hyvin kehitty-
nyt, sen kyky vetää johtopäätöksiä 
on hämmästyttävä, joskus jopa äl-
listyttävä, ja arvostelukyky ihmisiä, 
asioita ja tilanteita kohtaan melkein 
erehtymätön - täytyy kuitenkin 
muistaa, että tämä kaikki tapahtuu 
eläimen älykkyystasolla, mikä aika 
usein johtaa ihmismielen väärinkä-
sitykseen ja voi siten saada aikaan 
vakavia väärinymmärryksiä ihmi-
sen ja salukin välillä; meidän pitäi-
si siis olla varovaisia omien reakti-
oidemme suhteen.” (alkuperäisteks-
ti ranskan kielellä) 

Tämä ei ole yhden ainoan hen-
kilön mielipide, olen yhä uudelleen 
kuullut salukin tuntijoilta saman-
kaltaisia lausuntoja ja lukenut sa-
mantapaista tarinoissa, jotka ulot-
tuvat tästä päivästä salukin vuo-
situhansia kestäneeseen mennei-
syyteen. Tarinat, jotka innokkaas-
ti kuvailevat rodun epätavallista 
luonnetta.  

Kaikki, mitä olen tässä salu-
kin olemuksesta maininnut, kos-
kee tietenkin myös sileäkarvaista 
salukia. Olen kuitenkin huoman-
nut alkuperästä riippumatta sekä 
kasvattamissamme että ulkomailla 
nähdyissä sileäkarvaisissa salukeis-
sa hyvin suuren tarpeen läheisem-
pään ruumiinkontaktiin lajitoverei-
den ja ihmisten kanssa levon aika-
na. Se on ymmärrettävää, kun ot-
taa huomioon ohuemman turkin 
ja korkeamman kehon lämpötilan 
verrattuna pitkäkarvaisiin salukei-
hin. Pitääkseen yllä lämpötilaan-
sa se makaa myös mielellään peiton 
alla sängyssä. 

Aivotutkimuksen avulla pysty-
tään nykyisin mittaamaan viiden 
aistimme osaa kokonaisaistimuk-
sesta; aistit vastaavat korkeintaan 

kahdeksasta yhdeksään prosenttia 
kokonaiskuvasta - yli 90% jokaisen 
sekunnin aikaasaadusta realiteetis-
ta on peräisin ai  vojen toiminnas-
ta. Tämän perusteella monet nisäk-
käät ja myös koirat ovat meistä yli-
voimaisia, mitä tulee aisteihin - eri-
tyisesti saluki monipuolisine käy-
töstapoineen. Koirilla aistit kehit-
tyivät evoluution aikana huomat-
tavaan täydellisyyteen, koska toi-
sin kuin ihmiset, he eivät kyenneet 
kognitiiviseen ajatteluun. Koirat 
kykenevät aistimuksiin, jotka meil-
tä puut  tuvat. Roomalaiset histo-
rioitsijat ovat kertoneet koirien pys-
tyneen ennakoi  maan Vesuvius-tu-
livuoren purkautumisen tunteja en-

nen itse tapahtumaa maan värinäl-
le korkeammin kehittyneen aistin-
sa avulla. Samankaltaisen ilmiön 
tunnemme esimerkiksi muuttolin-
nuilla, jotka suunnistavat muutto  
matkallaan maan magneettikent-
tien avulla, tai lepakoilla ja merin-
isäkkäillä, jotka suuntavat kohti ää-
niaaltoja. Koska koirat eivät voineet 
kehittää puhuttua kieltä, kehon-
kieli sai suuremman merkityksen 
ja korkeamman arvon lauman so-
siaalisessa rakenteessa, sekä saavut-
ti suuremman täydellisyyden kuin 
mitä useimmat ihmiset pystyisivät 
käsittämään. 

Aloin arvostaa vinttikoiria ja eri-
tyisesti salukia sillä hetkellä, kun 
luovuin opi  tuista malleista ja kat-
selutavoista koiria koskien ja opin 
tuntemaan niiden kieltä paremmin, 
mikä on minusta keskeinen asia tu-
leville salukin rodun ihailijoille sekä 
yhteiselämää salukien kanssa ajatel-
len. Voimme oppia salukilta paljon 
- salukin ei suuren kulttuuriyhtei-
sön edustajana ja todistajana tarvit-
se oppia meiltä mitään. Mutta salu-
ki on varmastikin valmis hyväk-
symään ihmisen johtajakoirana ja 
täyttämään hänen toivomuksiaan 
(sopeutetuna ihmisen rituaaleihin), 
jos se pystyy häneen luottamaan. 
Saluki olisi varmasti kiitollinen, jos 
saisi itse valita sopivan emännän tai 
isännän itselleen. 

Alkuperäinen ja lyhyempi versio 
julkaistiin ruotsalaisessa ”Salukibla-
det”-lehdessä 1/ 1998 sekä sveitsi  läi-
sessä ”Windhundfreund”   lehdessä, 
lokakuu 1993.
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C.I.B 
 
FI KVA-M FI MVA DK MVA EE MVA LV MVA EE KVA-M LV KVA-M LT 
MVA RU MVA BALT MVA BY MVA RO MVA RO GR MVA RKFV LTV-18 

El Hamrah Nadiir
El Hamrah Chason-Shir x Hyrkanya Yann Swanilda 
s. 30.5.2015 
om. Maria Schauman 

CACIB 
 
29.10.2017 Seinäjoki, Leni Finne 
24.2.2018 Minsk, Ronald Spörr 
3.3.2018 Vilna, Elena Agafonova 
16.12.2018 Pietari, Karl Reisinger

U U D E T  VA L I O T

C.I.B 
 
FI MVA NO MVA EE MVA

Aziz Mohsen
Aziz Filsufh x Aziz Xanom 
s. 26.8.2012 
Om. Hannele Laine 

CACIB 
17.5.2014 Joensuu, Edlander Anette 
18.7.2015 Ylivieska, Supronowicz Malgorzata 
8.8.2015 Joensuu, Lotte Jörgensen 
8.11.2015 Tartto, Vladimir Piskay 
10.12.2016 Helsinki, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa 
17.6.2018 Tromsö, Olaf Knauber

C.I.B

FI DK EE ES CH MEDITV-18 

Aziz Partam al Aramika 
Baklava’s Rafi Rasil of Khiva x Aziz Haifa 
s. 23.6.2015 
Om. Monica Bäck

CACIB 
28.7.2017 Pori, Unto Timonen 
28.10.2017 Seinäjoki, Leni Finne 
26.11.2017 Málaga, Göran Bodegård 
7.7.2018 Pärnu, Thomas Hehir 
24.11.2018 Málaga, Rafael de Santiago

C.I.B 
 
FI EE ES CH

Aziz Qaseem al Aramika
Qirmizi Ovation x Aziz Jalila 
s. 26.12.2015 
om. Monica Bäck 

CACIB 
3.12.2017 Alicante, Gerard Cox  
17.12.2017 Valencia, Ana Mesto 
8.7.2018 Pärnu, Leni Finne 
21.7.2018 Kemi, Gunnar Nyman 
2.12.2018 Alicante, Christian Jouanchicot 
16.12.2018 Valencia, Marino Talavante Forteza 
17.2.2019 Granada, Petri Muntean
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C.I.B & POHJ MVA 
FI SE NO EE LT MVA LT LV EE BALT JMVA 

Soheil Nour Deena Daneen 
Elamir Classic Souvenir x Soheil Nour Aimee 
s. 20.11.2015 
om. Heli Kuusikko 

CACIB 

22.7.2017 Kemi, 

Tanya Ahlman-Stockmari 

14.4.2018 Vaasa, Eva Nielsen 

5.8.2018 Druskininkaj, Liettua, 

Zvi Kupferberg 

9.2.2019 Tallinna, Viro, 

Siret Lepasaar  

POHJ MVA 
C.I.B POHJ MVA FI MVA DK MVA DK VMVA EE MVA LV MVA NO 
MVA EE VMVA LT MVA RU MVA BALT MVA BY MVA RO MVA LT 
VMVA JV-11 RKFV LVV-14 

Amdjad Av Min Tera
Buster av All Sighthounds x El-Adini Kybele 
s. 28.9.2010 
om. Cisse Wunsch & Britta Airenne 

SERT 

10.5.2019 Roskilde NORD, Charlotte Høier 
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C.I.B 
FI EE LV LT RU BALT MVA 

Heart & Soul Jp Phalaenopsis
Quanmarra Jondalar x Ahmadi The Lady Is A Vamp 
s. 16.6.2014 
om. Sari Niemi 
 
CACIB 
15.10.2017 Jyväskylä, Jean-Louis Grundheid 
5.11.2017 Tarto, Viro, Gregorz Weron 
18.3.2018 Riika, Latvia, Carmen Gil-Polo 
27.1.2019 Kaunas, Liettua, Thomas Rohlin
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POHJ MVA 
C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA LT MVA PL MVA 
EUJV-16 BENELUXJV-16 HeJW-16 JV-16 MV-17 EUV-18  

Aziz Pacifico
Baklava’s Rafi Rasil Of Khiva x Aziz Haifa 
s. 23.6.2015 
om. Sanja Ekblad ja Pasi Soininen 

SERT 

18.3.2017 Kristiansand, Norja, Säde Hohteri 
19.4.2019 Timrå, Ruotsi, Nicklas Eriksson

SERT 

7.4.2018 Kajaani, Markku Kipinä 

30.3.2019 Luleå, Ruotsi 

Karin Juto Hedberg 

26.5.2019 Tromssa, Norja 

Regina Tromp-Prujin 

61 Saluki



U U D E T  VA L I O T

AR
I LEH

TIÖ
K

IM
M

O
 M

AR
JAM

ÄK
I

POHJ & BALT MVA 
C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA DK MVA EE MVA LV MVA LT MVA 
RU MVA BALT MVA BY MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT 
JMVA BYV-16 BALTV-17

Soheil Nour Caspian al Bhazim
Amdjad av Min Tera x Tazillah Farah Jaraa.  
s. 27.12.2014 
om. Cisse Wunsch & Britta Airenne 
 
SERT 
11.5.2019 Roskilde INT, Leila Kärkäs 
15.6.2019 Harjumaa, Alla Filatova  

FI MVA 
FI KVA-M FI MVA EE MVA EE KVA-M EE VMVA TLNVW-19 TLNW-19 
EEVV-19 LVVV-19 

El Hamrah Hakeem Bharatiya
El Hamrah Chason-Shir x Gouri of Baramati 
s. 17.10.2010 
om. Tarja Pääkkönen ja Kimmo Marjamäki  

SERT 
10.12.2017, Helsinki Voittaja 2017, Natasa Blanusa, Kroatia 
24.3.2019, Tallinna, Viktoras Avtusko, Liettua 
4.5.2019, Rakvere, Carsten Birk, Tanska 
5.5.2019, Rakvere, Nikolay Sedykn, Venäjä

JAN
N

E LEH
TIK

AN
G

AS

POHJ MVA 
FI NO SE EE MVA 

Classicus Britannicus
Elamir Amar x Classicus Cocorrdia 
s. 2.6.2016 
om. Annika ja Heli Kuusikko  
 
SERT 
7.4.2018 Kajaani, Markku Kipinä 
26.5.2019 Tromssa, Norja Regina Tromp-Prujin 
28.6.2019 Gällivare, Ruotsi Bertil Lundgren 
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FI KVA-R FI KVA-M
TS-18-19 PMM-18 SRM-18 SMM-18 MM-18 JK-18 

Melik Boorchin Oghab Nox Infinita
Ghobad x Qushabee of Boorchin 
s. 22.5.2016 
om. Hanna ja Arto Ojanperä 

SERTK 
20.5.2018 Tampere 
2.6.2018 Tampere 
4.8.2018 Tampere 
22.9.2018 Helsinki 
19.5.2019 Tampere 

M
IK

K
O

 SÄE

SERTK 
Tampere 14.7.2018
Toivakka 18.8.2018
Sastamala 11.5.2019
Hyvinkää 25.5.2019
Vöyri 17.8.2019



U U D E T  VA L I O T

K
ATJA P

IIR
O

IN
EN

TU
IJA TU

O
M

IN
EN

FI MVA 
NO LV LT RU RKF MVA HeJW-17 

Shamali Koublah Al Rih Bint Ismah  
Al Wathba Elias Jamal Al Din x Shamali Ismah Al Lail Bint Gazila

s. 6.10.2016
om. Anne Lipponen & Lea Pelkonen 
 
SERT 
31.3.2018 Imatra, Vivien Phillips 
1.7.2018 Tuusniemi, Harto Stockmari 
18.8.2018 Kouvola, Frédéric Maison 
13.5.2019 Iisalmi, Tuula Plathan

FI KVA-M 
SAM-18 

Yuzak Arya
Hamtaziyane Tizpa Iranschahr x Yuzak Selma 
s. 12.8.2014 
om. Pirjo Puttonen  

SERT 
6.8.2017 Kankaanpää 
30.9.2017 Helsinki 
22.102017 Hailuoto 
12.5.2018 Lieto 
27.4.2019 Virolahti 

AIN
O

 P
IK

K
U

SAAR
I

FI KVA-A 
FI KVA-m

Non Serviam Domina Animarum
Tazillah Omar Kamran x Non Serviam Anima Divina 
s. 3.7.2013 
om. Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela, Lumikirsikka 
Lappalainen 

SERT 
Tammela 17.5.2015 
Mänttä-Vilppula 1.10.2016 
Inkoo 28.5.2017 
Vieremä 22.7.2018 
Kankaanpää 16.6.2019
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FI KVA-R
CVM-17-18-19 DVM-17 SAM-18 FI & DK KVA-m 

Yuzak Azadbeh
Hamtaziyane Tizpa Iranschahr x Yuzak Selma 
s. 12.8.2014 
om. Pirjo Puttonen  
 
SERTK 
6.6.2018 Helsinki 
11.7.2018 Helsinki 
15.8.2018 Helsinki 
8.9.2018 Tampere 
5.6.2019 Helsinki 

TU
IJA TU

O
M

IN
EN

63 Saluki



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.

64 Saluki



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
satusaluki@gmail.com
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, Simola
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, Pöytyä
040 538 3003

Satu Kuukka, Ummeljoki 
040 549 3453

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

El Hamrah 
Pirjo Grönfors, Vantaa
0400 584 143
el.hamrah@saunalahti.fi
www.elhamrah.com

Gharafa Elb 
Minna Karjaluoto, Hietamäki
040 778 4049

Marika Lamminen, Turku
040 765 732

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

Golden Desert’s 
Niina Käyhkö, Voikkaa
050 501 7512
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

Bel Nore’s 
Mira Kinnunen, Joensuu
044 300 0752
kinnunen.mira@gmail.com

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

Dix Dax 
Sari Ritari, Kuusankoski
046 967 4994
ritarisari@gmail.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.
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SALUKIKALENTERITILAUKSET

Vuoden 2020 seinäkalenteritilauksia otetaan 
vastaan  15.11.2019 asti sähköpostitse. Tarkemmat 
tilaustiedot löydät lehden sivulta 4.

SALUKI 4/2019 
Varaathan joulutervehdyksesi ajoissa. 

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


