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SALUKIKERHO VALITSEE
SÄÄNTÖMÄÄRÄISESSÄ
SYYSKOKOUKSESSA ITSELLEEN
HALLITUKSEN. KUNKIN JÄSENEN
HALLITUSKAUSI KESTÄÄ KAKSI
VUOTTA.

HALLITUS

TOIMIKUNNAT

Puheenjohtaja

Jalostustoimikunta

Marja Blomqvist, Espoo
puheenjohtaja@saluki.ﬁ

jalostustoimikunta@saluki.ﬁ

Juoksutoimikunta
Varapuheenjohtaja

Lehtitoimikunta
Jäsenet

KERHON HALLITUKSELLE VOI
LÄHETTÄÄ SÄHKÖPOSTIA
OSOITTEESEEN
HALLITUS@SALUKI.FI.

juoksutoimikunta@saluki.ﬁ

Teija Laukka, Kärjenniemi

Pirjo Avomäki
Tuula Eloranta
Harri Niemi
Mari Riitinki
Tuija Tuominen

salukilehti@gmail.com

Näyttelytoimikunta
nayttelytoimikunta@saluki.ﬁ

www.saluki.ﬁ
web@saluki.ﬁ

OSOITTEENMUUTOKSET
JA JÄSENYYSASIAT

Jäsensihteeri
Tuire Kantoluoto
Luhdinsola 10 A
01660 Vantaa
p. 044 273 0206
jasensihteeri@saluki.ﬁ

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

TARVIKEMYYNTI
salukitarvikkeet@saluki.ﬁ

PISTELASKENTA

Näyttelykiertopalkinnot
Rahastonhoitaja
Heli Laitinen
rahastonhoitaja@saluki.ﬁ

Sanja Ekblad
sanja.ekblad@gmail.com

Juoksukiertopalkinnot
Harri Niemi
juoksutoimikunta@saluki.ﬁ

TOIMITUS & ILMOITUKSET
salukilehti@gmail.com

Taitto
Osuuskunta Revontulikuu

Julkaisija

Painos

Suomen Salukikerho ry

380 kpl

Päätoimittajat

Paino

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

M&P Paino, Lahti

Toimituksellinen materiaali ja tiedustelut

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

lmoitushinnat
Ilmoitusvalmistus
Pankkiyhteys
Toimitus

FI41 4600 0010 8792 09

Heidi Lappalainen, Anna Mäki,
Tiia Rautiainen ja Tuija Tuominen

Pankkiviite (ilmoitukset)
4747

2 Saluki

kts. sivu 1

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

P U H E E N J O H TA J A N T E RV E I S E T
M A R J A B LO M QV I S T

Terveiset kerhon syyskokouksesta!
Syyskokouksen osallistujajoukko oli todella aktiivista ja rakentavaa keskustelua syntyi ilahduttavan paljon. Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa käsiteltiin noin tunnin
ajan, suunnitelmaan tehtiin lisäyksiä ja hallitus sai evästyksekseen ison määrän ideoita ja ajatuksia ensi vuodelle. Vuoden 2020
suunnitelmat on nyt tehty sen verran aktiivisesti, että toivon tuon aktiivisuuden siirtyvän myös toimintaamme.
Syyskokouksessa valittiin erovuoroiset hallituksen jäsenet. Vanhoista jäsenistä valittiin jatkokaudelle Tuula Eloranta ja Harri
Niemi. Hallituksen aktiivijäsen Teija Laukka oli ilmoittanut haluavansa pitää tauon
hallitustyöskentelystä ja hänen tilalleen
saimme Minna Bussmanin. Teijalle valtaisia lämmin kiitos ja Minnalle tervetuloa
mukaan Salukikerhon toimintaan. Uutta
ja vanhaa väkeä tarvitsemmekin ensi vuonna alkaen helmikuun pentunäyttelystä.
Pentunäyttelystä saadut tulot mahdollistavat sen, että pystymme tarjoamaan nykyisen laajuista toimintaa jäsenillemme. Pentunäyttelyt ovat myös helppo tapa lähteä
talkoilemaan kerhon hyväksi, koska monenlaista tehtävää riittävää ja jo muutaman
tunnin työpanoksesta on iso apu.
Yksi isoimmista syyskokouksen tekemistä päätöksistä oli yhdistää Vuoden Saluki,
Vuoden Voitokkain- ja TOP Saluki -kilpailut yhdistetään yhdeksi Vuoden Saluki -kilpailuksi. Ensimmäinen uudistettu Vuoden
Saluki jaetaan vuoden 2020 pisteiden perusteella (muutoksesta tarkemmin jäljempänä tässä lehdessä). Muutos herätti Facebookissa paljon keskustelua ennen kokousta, mutta itse kokouksessa ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Syyskokous päätti myös luopua kevät- ja syyskokouksessa
jaettavista kiertopalkintoesineistä (poikkeus Svenska Salukiringenin lahjoittama
patsas aktiivisalukille, joka kiertää jatkossa entiseen tapaan). Myös fyysisistä kiertopalkintokansioista on tarkoitus luopua ja
muuttaa ne sähköisiksi. Vanhojen kiertopalkintokansioiden muuttaminen sähköiseen muotoon on aikaa vievää ja toivomme löytävämme tähän tehtävään tekijöitä.

Kokouksessa keskustelimme kerhon laskevasta jäsenmäärästä ja mietimme keinoja,
mitä tälle voisi tehdä. Ensi vuonna toteutamme jäsenhankintakampanjoita ja yritämme myös saada jäsenistömme mukaan
kerhon toimintaan. Tässä yhteydessä haluan kiittää lämpimästi niitä kasvattajia,
jotka ovat liittäneet pentujensa ostajia kerhon pentuejäseniksi. Kerhon kannalta on
todella hienoa, että kasvattaja toimii näin
kerhon puolesta: rodun pariin tuleva liitetään rotujärjestön jäseneksi.
Ensi vuonna kerhon päätapahtumat tulevat olemaan pentunäyttely ja perinteinen
erikoisnäyttelyviikonloppu. Lehtitoimikunnalla, jalostustoimikunnalla, webbitoimikunnalla ja monella muulla kerhomme

Tässä yhteydessä haluan kiittää lämpimästi niitä kasvattajia, jotka ovat liittäneet pentujensa ostajia kerhon pentuejäseniksi. Kerhon kannalta on
todella hienoa, että kasvattaja toimii näin kerhon puolesta: rodun pariin tuleva liitetään rotujärjestön jäseneksi.

useimmissa kerhossa tuntuu olevan valitettavan pientä ja voimia yhdistämällä voisimme saada enemmän aikaan.
Tässä yhteydessä en malta olla mainitsematta ensi vuoden toimintasuunnitelmasta uutta Open Show’ta, joka on tarkoitus
pitää ensi syksynä. Epäviralliseen Open
Show’hun olemme saamassa pitkän linjan
kasvattajan tuomariksi ja päivän yhteyteen
on suunnitteilla erilaista aktiviteettia. Toivomme päivän keräävän salukiharrastajia
laajemmin viettämään päivän rotumme ja
sen harrastajien parissa. Tarkempaa tietoa
ensi vuoden puolella.
Ennen ensi vuotta on kuitenkin aika rauhoittua ja ladata akkuja tulevaan. Harrastusvuotta on tätä kirjoittaessani jäljellä enää
Helsingin Voittajanäyttelyt, joiden jälkeen
kerhon näyttelykiertopalkintojen pisteidenlaskija pääsee laskemaan lopulliset pisteet. Listat julkaistaan entiseen tapaan sekä kerhon internetsivuilla (www.saluki.ﬁ)
sekä myös kerhon virallisella Facebook-sivulla. Olettehan kaikki käyneet tykkäämässä kerhon sivusta? Kerho tiedottaa aktiivisesti Facebook-proﬁilissaan, joten sitä seuraamalla pysyy hyvin ajan tasalla siitä, mitä
salukimaailmassa tapahtuu!
Lopuksi haluan kiittää lämpimästi jokaista
kerhon eteen tänä vuonna ahkeroinutta ja
toivottaa kaikille jäsenillemme ihanaa jouluaikaa sekä kaikkea hyvää vuodelle 2020!

toimihenkilöllä tulee myös olemaan kiireinen vuosi. Sen sijaan juoksupuolelle ei kerhostamme ole löytynyt henkilöitä, jotka
olisivat ottaneet ensi vuonna kerhon omien
rata- ja maastomestaruuskilpailuiden järjestämisen vastuulleen, vaan mestaruuksista juostaan toisten kerhojen järjestämissä kilpailuissa. Ilahduttavaa on kuitenkin,
että syyskokouksesta näytti löytyvän muutama uusi juoksupuolesta innostunut harrastaja, jotka toivottavasti saamme mukaan kerhon juoksutoimikuntaan. Syyskokouksessa ehdotettiin myös, että etsisimme
kumppanikerhoa(-ja) muista vinttikoirakerhoista, aktiivinen harrastajakunta kun

Marja
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JÄSENMAKSUKUITTI VUODELLE 2020
SYYSKOKOUS PÄÄTTI MARRASKUUN 23 PÄIVÄ PITÄÄ JÄSENMAKSUT ENNALLAAN.
Kerhon uudet säännöt tulivat voimaan vuoden
2015 kesäkuussa ja niissä määrätään jäsenmaksu
maksettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Jos
jäsenmaksua ei ole maksettu huhtikuun loppuun
mennessä voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi.
Aiemmin tämä takaraja oli kesäkuun loppu.
- Vuosijäsenen maksu on 30 euroa. Ulkomaan
osoitteessa 37 euroa.
- Perhejäsenen maksu on 5 euroa.
Muista että sääntöjemme mukaan perhejäsenen tulee asua samassa taloudessa vuosijäsenen kanssa.
- Vuosikirjan 2019 (lehti nro 2/2020) voi tilata ja
maksaa ennakkoon edullisemmin yhdessä jäsenmaksun kanssa hintaan 43 euroa kun maksaa helmikuun loppuun mennessä. Myöhemmin tilattuna
kirjan hinta on 18 euroa. Vuosikirjan on tarkoitus
valmistua kesäkuun alun erikoisnäyttelyyn mennessä. Ennakkotilaajat voivat hakea kirjansa tarvikemyynnin myyntipöydältä näyttelypaikalta.
Jos et pääse tuolloin noutamaan kirjaasi niin seuraa
tarvikemyynnin tiedotuksia Facebookin ryhmissä

tai kysy salukitarvikkeet@saluki.ﬁ muista mahdollisista jakopaikoista tai postimaksusta jos kirja lähetetään sinulle postitse.
HUOM! Kirjaa ei automaattisesti lähetetä koska
postimaksu tulee maksaa ensin. Hinta määräytyy
painon mukaan.
Ainaisjäsenet voivat maksaa Vuosikirjan 2019 ennakkoon 29.2. mennessä hintaan 13 euroa viitteellä 47474.
Maksamalla jäsenmaksun eräpäivään 29.2. mennessä, varmistat Saluki-lehden ykkösnumeron saamisen ajallaan. Jos maksu myöhästyy niin paljon,
että se kirjautuu kerhon tilille vasta huhtikuun
puolella ei ole takeita että lehden saa joukkopostituksessa. Sen takia pitää maksaa ylimääräinen 2
euroa koska silloin lehti täytyy lähettää erillisessä
kirjekuoressa joka maksaa kerholle enemmän kuin
yhteispostitus.
Käytäthän maksaessasi henkilökohtaista jäsenviitenumeroasi. Näet sen Saluki-lehtien osoitetarrasta.
Jos viitenumeroa ei löydy, kirjoita ”Viesti”-kenttään kenen jäsenmaksusta on kyse.

KERHON TILINUMERO JA PANKKIYHTEYS:
IBAN: FI41 4600 0010 8792 09 - ulkomaan maksuissa tarvitaan tunnus BIC: ITELFIHH
Tiedustelut jasensihteeri@saluki.ﬁ tai puh 044 273 0206 Tuire Kantoluoto tai facebook-viesti
Tuiren proﬁiliin
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KEVÄTKOKOUSKUTSU
28.3.2019 KLO 13.00.
TUOMARINK ARTANON VINT TIKOIRAKESKUS
TUOMARINKYL ÄNTIE 1, 00690 HELSINKI

Valtakirjojen tarkastus klo 12.45
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus, hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2019
6. Esitetään hallituksen laatima tilikertomus vuodelta 2019 sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto,
vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Päätetään yhdistyksen varojen sijoittamisesta
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

KOKOUKSEN JÄLKEEN JAETAAN VUODEN 2019 NÄYTTELYKIERTOPALKINNOT
TERVETULOA!
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SALUKIKUMMIT
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 16 salukikummia, jotka
ovat levittäyneet laajasti aina Helsingistä Rovaniemelle ja
Turusta Joensuuhun, kattaen näin laajasti koko Suomen.
PÄÄKAUPUNKISEUTU

PIRKANMAA

POHJOIS-KARJALA

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

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

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

ETELÄ-SAVO

OULUN SEUTU

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

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

KESKI-SUOMI

ROVANIEMEN SEUTU &
MUONIO

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, Hollola
044 3392518
tuijam.tuominen@gmail.com

HÄME
Meri Oksanen, Hämeenlinna
040 1893184
meri.oksanen85@hotmail.com

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

Sanja Kuusela, Narkaus
sanja.kuusela@gmail.com

A J A N KO H TA I S TA

Vuoden Salukin pistelaskutapaan muutos
Salukikerhon syyskokouksessa
päätettiin, että Vuoden Salukin
pistelaskutapaa muutetaan.
Vuoden Saluki-, Vuoden Voitokkainja Vuoden TOP saluki
-kilpailut yhdistetään
yhdeksi Vuoden Saluki -kilpailuksi,
jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti
näyttelymenestys niin rotukuin ryhmäkehissä. Kilpailussa
urokset ja nartut kilpailevat omilla
listoillaan. Vuoden nuori ja Vuoden
veteraani lasketaan entiseen
tapaan Vuoden Saluki -listalta.
Lisäksi Vuoden Veteraani pisteisiin
on kuitenkin selvyyden vuoksi
lisätty lause, jonka mukaan
pisteet on laskettu siitä asti kuin
säännöt ovat olleet voimassa:
”Selvyyden vuoksi todettakoon,
että Vuoden Saluki -pisteisiin lisätään
veteraanilisäpisteet näyttelykohtaisesti
ja viisi parasta tulosta huomioidaan.”
Kiertopalkinto jaetaan parhaalle
salukille ja VSP-salukille.
Kiertopalkinnon on lahjoittanut
Suomen Salukikerho ry.
Kiertopalkintosääntöihin voi
tutustua Salukikerhon sivuilla
osoitteessa www.saluki.ﬁ/yhdistys/
hallituksen-ja-toimikuntien-saannot/
kiertopalkintosaannot/
Vuodesta 2020 alkaen Vuoden Saluki
-pisteet lasketaan seuraavasti:

Vuoden Saluki
Jokaisen koiran kohdalla huomioidaan viisi (5) parasta näyttelyä.
Pisteitä kerätään PU/PN-kehästä ja ryhmäkehästä.
P I S T E E T ROT U K E H Ä S TÄ
M U O D O S T U VAT S EU R A AVA S T I :
(huom. pentuluokkia ei huomioida osallistujamääriin)
ROP:
VSP:
PU/PN2:
PU/PN3:
PU/PN4:

5 p. + suuremman sukupuolen osallistujamäärä vähennettynä 1 p.
4 p. + oman sukupuolen osallistujamäärä vähennettynä 1 p.
3 p. + oman sukupuolen osallistujamäärä vähennettynä 2 p.
2 p. + oman sukupuolen osallistujamäärä vähennettynä 3 p.
1 p. + oman sukupuolen osallistujamäärä vähennettynä 4 p.

Jos sukupuolen osallistujamäärä on suurempi kuin 50 koiraa,
lasketaan osallistujamäärä sen jälkeen siten, että se kasvaa
aina yhdellä täyttä kymmentä koiraa kohden:
• 50–59 koiraa = 50,
• 60–69 koiraa = 51,
• 70–79 koiraa = 52,
• 80–89 koiraa = 53,
• 90–99 koiraa = 54 jne.
S E LV E N TÄVÄT E S I M E R K I T:
JOS UROS ON ROP JA PAIK ALLA ON 24 UROSTA JA 20 NARTTUA
– PU-1 saa 5 + 24 - 1 = 28 p., PU-2 saa 3 + 24 - 2 p. = 25 p., jne.
– PN-1 saa 4 + 20 - 1 p. = 23 p., PN-2 saa 3 + 20 - 2 p. = 21 p., jne.
JOS UROS ON ROP JA PAIK ALLA ON 24 UROSTA JA 28 NARTTUA
– PU-1 saa 5 + 28 - 1 p. = 32 p., PU-2 saa 3 + 24 - 2 p. = 25 p., jne.
– PN-1 saa 4 + 28 - 1 p. = 31 p., PN-2 saa 3 + 28 - 2 p. = 29 p., jne.
JOS UROS ON ROP JA PAIK ALLA ON 90 UROSTA JA 72 NARTTUA
– PU-1 saa 5 + 54 - 1 p. = 58 p., PU-2 saa 3 + 54 - 2 p. = 55 p. jne.
– PN-1 saa 4 + 52 - 1 p. = 55 p., PN-2 saa 3 + 52 - 2 p. = 53 p., jne.
JOS UROS ON ROP JA PAIK ALLA ON 90 UROSTA JA 102 NARTTUA
– PU-1 saa 5 + 55 - 1 p. = 59 p., PU-2 saa 3 + 54 - 2 p. = 55 p., jne.
– PN-1 saa 4 + 55 - 1 p. = 58 p., PN-2 saa 3 + 55 - 2 p. = 56 p., jne.

RY H M Ä - J A B I S -S I J O I T U K S E T
ROP-koira saa lisäksi pisteitä mahdollisista ryhmäsijoituksista seuraavasti. BIS-pisteet jaetaan vain näyttelyistä, joissa arvostellaan kaikki kymmenen FCI:n roturyhmää.

RYP 1

6 p.

BIS 1

6 p.

RYP 2

5 p.

BIS 2

5 p.

RYP 3

4 p.

BIS 3

4 p.

RYP 4

3 p.

BIS 4

3 p.
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NINA NESWADBA

Kennel Showhunters

Kasvoin lapsuudessani tirolinajokoirien parissa. Se on itävaltalainen rotu, ja isoäitini omisti niitä. Siitä huolimatta jo nuorena tyttönä tunsin, että
oli olemassa vain yksi rotu juuri minua
varten, kun huomasin kuvan kahdesta
black & tan -salukia isoäitini mustavalkoisessa koirakirjassa. Siitä hetkestä
lähtien valinta oli tehty.
Rakastuin salukirotuun. Kun olin
saanut opintoni päätökseen ja työskentelin opettajana hankin ensimmäisen
salukini, jota seurasi hyvin pian toinen ja sitten useampia. Noina vuosina omistin muutamia uroksia, joiden
kanssa kävin näyttelyissä menestyksekkäästi. Harrastimme myös maastokokeita. Sitten päätin, muutamaa
vuotta myöhemmin vuonna 2011, että teettäisin ensimmäisen pentueeni. After seven years, I bred my female MCH Showhunters Athena, which I
kept from my A Litter.
Viehätys rotuun vei minut mennessään, ja niinpä päätin keskittyä
myös tuomariksi opiskeluun. Vuonna 2008 läpäisin arvostelukokeen
salukin, azawakhin ja afgaaninvinttikoiran osalta. Muutaman vuoden kuluttua tuosta sain koko FCI 10 -ryhmän arvosteluoikeuden. Työni opettajana vaikutti siihen, että minusta tuli
lopulta myös junior handler -tuomari.
Koirien arvosteleminen on mielestäni
suuri vastuu, enkä töideni ja perheeni
vuoksi voi siksi ottaa vastaan kaikkia
minulle tarjottuja näyttelyitä.
Olen arvostellut Itävallassa, Saksassa, italiassa, Ruotsissa, Suomessa, Sloveniassa, Slovakiassa ja Yhdysvalloissa.
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On suuri kunnia tulla kutsutuk- dysvalloissa Lompocissa, 2014 Italiassi tuomariksi näyttelyyn, ja haluan sa, 2015 Yhdysvalloissa East Windsokiittää kaikkia näytteilleasettajia, jot- rissa ja 2017 Ranskassa.
ka saapuvat kehööni kuullakseen mielipiteeni. Tunnen syvää yhteyttä salukirotuun ja olen erittäin otettu saatuani kutsun tulla arvostelemaan Suomeen salukien erikoisnäyttelyyn kesäkuussa 2020. Aiemmin olen arvostellut salukien erikoisnäyttelyitä Saksassa ja Ruotsissa vuonna 2011, 203 Yh-

V U O D E N 2020 S S a K : N E R I KO I S N ÄY T T E LY N J A S A LU K I S H OW N T U O M A R I E S I T T E LY T

VALERIE HAMILTON

Kennel Khiva

Rakastan salukeja syvästi omistettuani niitä yli 44 vuotta (vuodesta
1975 saakka). (,joten olen) Olen omistanut suuren osan elämästi niille ja niiden hoivaamiselle. Toisen polven salukiharrastajana, kasvattajana ja näytteilleasettajana kirjaimellisesti kasvoin
koiranäyttelymaailmassa. Kennelnimi
Khiva on saanut alkunsa vuonna 1964,
kun vanhempani omistivat venäjänvinttikoiria. Salukien lisäksi perheeni
on omistanut, näyttelyttänyt ja kasvattanut venäjänvinttikoiria, greyhoundeja, whippetejä ja kiinanharjakoiria.
Olen onnekas, koska Khiva-salukit ovat saavuttaneet niin paljon näyttelykehissä ja saaneet useita titteleitä
myös coursing-, tottelevaisuus- sekä
triathlon-kentillä. Khiva-salukit ovat
saavuttaneet 11 kaikkien rotujen näyttelyiden Best in Show -voittoa (kaikki omistajien esittämänä) sekä voittaneet 110 saluki ja/tai vinttikoirien erikoisnäyttelyn palkintoa. Yhdentoista
viime vuoden aikana Khiva-salukeja
on listattu Yhdysvalloissa kymmenen
parhaan salukin joukkoon, vaikka niitä on näyttelytetty vain melko vähän.
Lisäksi, Khiva-salukit on listattu kymmenen parhaan salukin joukkoon Yhdysvalloissa viimeisten 11 vuoden aikana, vaikka niitä on näyttelytetty nica Nilssonilta kolmen kuukauden
vain rajallisesti.
iässä. Raﬁ ei ainoastaan menestynyt
näyttelykehissä ollessaan paras saluVaikka kasvatan vain rajallisesti ki Yhdysvalloissa vuosina 2002, 2003
(olen kasvattanut ainoastaan 16 pen- ja 2004, vaan se oli myös merkittävä
tuetta 44 vuoden aikana), on pentueis- jalostusuros maailmanlaajuisesti. Nysani ollut 55 valiota ja uroksiani on lis- kyään käyn lähinnä erikoisnäyttelyistattu parhaaksi jalostuskoiraksi kuusi sä muutaman kerran vuodessa ja kaskertaa. Yksi merkittävimmistä hetkistä vatan pentueen muutaman vuoden väkasvattajaurallani oli se, kun toin Ra- lein, mutta salukit ovat siitä huolimatﬁn (Multi-BIS Multi-SBIS Ch Bakla- ta aina sydämessäni, enkä voisi kuvitelva’s Raﬁ Rasil of Khiva) Ruotsista Mo- la elämää ilman niitä.

Olen ollut AKC:n hyväksymä tuomari vuodesta 1996 saakka, ja minulla on arvosteluoikeudet neljääntoista
vinttikoirarotuun 14:een vinttikoiraroduista. Olen arvostellut Yhdysvaltojen lisäksi Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja Puolassa.
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SALUKIKALENTERI 2020 KUVAT
SSaK:n kalenterikilpailuun tuli taas mahtava määrä kuvia, 161 kuvaa, 28 jäseneltä,
iso kiitos kaikille! Tuomareinä toimi valokuvaaja Kristi Vilmunen KVPhotosta ja pitkänlinjan salukiharrastaja Eeva Olkinuora. Valokuvaaja Kristi Vilmunen valitsi kolme
parasta ja voittajakuvan.
Eevalla on ollut salukeja jo yli 30
vuotta. Näyttelypuoli kiinnostaa
häntä eniten, mutta muutakin harrastetaan ihan vain huvin vuoksi.
Hän asuu Ruotsissa, mutta käy aika
usein myös Suomessa ja melkein ai-

na sattuu olemaan joku näyttelykin kia hienoja kuvia salukeista! Olen
matkan varrella.
erityisesti viehättynyt kuvista, joissa
on vähän erikoisempi kuvakulma.
”Oli tosi kiva, kun sain kutsun tä- Etsin aina tunnetta kuvista ja täyhän kalenterikuvakilpailuun tuo- tyy myöntää, että pentukuvat ovat
mariksi ja pääsin katsomaan kaik- usein ihan vastustamattomia. Vaa-

KALENTERIKISAN VOITTAJAKUVA
Ari Lehtiö - Dix Dax Ocirly ( Kesäkuu)
Tarkka kuva, vauhti tuntuu.
Hyvä sävymaailma, tämä on mielestäni paras kuva!
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kakuvia oli eniten ja niissä vaikeimmat valinnat oli, kun sama saluki
oli useammassa kuvassa. Pystykuvia
oli siis vähemmän, mutta niissä oli
monta ihanaa, joissa oli sitä tunnetta ja erilaista kuvakulmaa. Tiedän
hyvin, miten vaikeaa on ottaa se
täydellinen ”pönötyskuva” salukista, ja kuinka harvoin löytyy se tarkka action-kuva kamerasta”.
Kristi on kuvanut aktiivisesti noin
viiden vuoden ajan. Kaikki alkoi
koirakuvauksilla, vaikka nykyisin
itsensä lemmikkikuvaajaksi tituleeraava Kristi kuvaa myös paljon lapsia ja perheitä. Kristi tykkää leikkiä
valoilla ja varjoilla ja hänen kuvat
ovat usein tummanpuhuvia. Pääset
tutustumaan Kristin kuviin osoitteessa www.kvphoto.ﬁ
Salukeja Kristi ei omista mutta on
onnellinen, että on päässyt kuvaamaan myös tätä ihanan majesteettista rotua ja näin päässyt tutustumaan rotuun.
Viimeisen vuoden aikana hän on
napannut varteenotettavat tulok-

saman tien kuvat, jossa oli valoa ja
varjoja käytetty hyödyksi. Monesti ihmiset pelkäävät kuvata vastavaloon koska ”kuva kuuluu ottaa
niin, että aurinko tulee tietystä suunasta”. Ei kuulu! Kannattaa kokeilla vaihtoehtoja. Myös sommittelul”Kalenterikuvakilpailussa oli to- la kannattaa leikkiä, ja ilokseni voin
della mielekästä nähdä niin erilai- sanoa, että todella monessa kuvassa
sia kuvia. Tosi moni kuva puhutte- sommittelu oli hyvä.
li minua ja oli yllättävän vaikea laittaa kuvat jonkunlaiseen järjestyk- Kuvakulmillakin pääsee vaikutseen. Valinta ei siis ollut helppo ol- tamaan sommitteluun sekä muulenkaan. Päätin alusta lähtien, että tenkin kuvan luonteeseen. Kokeile
tarkkailen erityisen tarkkaan kuvien vaikka! Pistä koira istumaan parin
teknistä laatua, erityisen tärkeät oli- metrin päähän eteesi ja ota hänesvat terävyys, valotus ja sommittelu. tä kolme kuvaa: ensimmäinen kuva
kun seisot hänen edessä, yläviistosti.
Koirakuvauksessa kannattaa pyrkiä Sitten laskeudut vaikka polvilleen ja
siihen, että tarkennus olisi koiran sil- otat seuraavan kuvan niin, että kamässä. Myös juoksevaa koiraa kan- mera on koiran silmien tasolla. Ja
nattaa tähdätä silmään. Toki kan- viimeiseksi menet vaikka maahan
mahalleen ja otat kuvan aivan latnattaa välillä leikkiä tarkennuksen
kanssa ja tarkentaa jotain aivan tiatasolta yläviistoon koiraan päin.
muuta, jolloin myös kuvan tarina Millaisia tuloksia sait? Mikä niistä
oli hauskin kuvakulma? Mikä oli
muuttuu kertaheitolla.
koiran edukseen paras?
Valotuksessa minua kiehtoo aina varjoilla leikkiminen ja sen ta- Iso kiitos, että sain olla mukana kakia omaan silmääni pompsahtivat lenterikuvien valintaprosessissa, taso oli kova!”
set parista valokuvauskilpailusta:
Finaalisijoitus sekä kunniamaininta kilpailussa Finnish Photo Awards
2019 ja Top25 sijoitus kilpailussa
kahdella kuvalla: International Pet
Photographer or the Year 2019

Valokuvaaja Kristi Vilmunen kommentoinut kuvia ennen niiden käsittelyä.

KUNNIAMAININNAT:
Mu’azzaz Bahja, Krista Nukari
Superhieno sommittelu ja hienosti tulevat tumman koiran
tummat karvatkin esille. Tumma koirahan menee helposti tukkoon (eli tumma koira muuttuu kuvassa helposti tummaksi möykyksi) mutta tässä pysyy tummapää hienosti hallinnassa. Harmittaa, että tarkennus on jossain muualla ja kuva on hieman sumuinen. Jos tarkennus olisi silmässä, kuva olisi täydellinen

Tazillah Afroza Lamia, Satu Marttila
Loistava otos! Mä tykkään sävyistä ja siitä, että koira tekee kaarilinjan kuvaan. Tarkennus osunut todella hyvin koiran silmään ja kirsukin on terävä.
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TAMMIKUU

Raija Lundström
Sunﬁre Harigat
Ehkä minua häiritsee
aavistuksen tuo reunassa oleva puutolppa. Jos
sitä ei olisi niin kuva
olisi leppoisampi. Hyvät sävyt ja kiva valo.
Mikään paikka ei pala puhki eikä ole liian
tukossa. Mä tykkään
taustan sävystä myös
tosi paljon.

Ari Lehtiö - Nucadah Arni & Al Bhazim Geela Gemini
Mahtava vauhdikas talvikuva. Tarkkakin kaiken lisäksi. Koirien asento
hyvä, lumen sävy oikea.

HELMIKUU
HELMIKUU

Pasi Soininen
Aziz Palmira
Huikean hieno sommittelu ja koiran katse juuri
oikeaan suuntaan. Hyvä
valo, vaikka aavistuksen
avaisin jälkikäsittelyssä
varjoja, jotta silmät erottuisivat aavistuksen paremmin. Ihan mahtava!

Raija Lundström - Wallaby´s Bahira Dakarai
Tarkennus hyvä, sävyt realistiset. Ihana pieni pentu on turvallisesti tatuoidun prätkätyypin sylissä suojassa - hyvä kontrasti. Jos yhtään harrastaa kuvankäsittelyä niin tässä kuvassa voisi kokeilla avata varjoja, jolloin pennun
silmät nousevat vielä paremmin esille.

MAALISKUU

Sirpa Tavasti
Aziz Cane Zadan

Raija Lundström - Rudan Nediva & Wallaby´s Bahija Dakarai
Vaalea koira ei ihan mahdu terävyysalueelle mutta se ei tässä kuvassa haittaa ollenkaan. Aika skarppi se vaaleakin koira silti on. Upea tunnelma,
miellyttävät sävyt. Ihan aavistuksen taitaa valkoinen koira palata puhki
niskasta, eli saa liian kirkasta valoa. Monesti on helpompi kuvata kun tasainen varjoalue.
12 Saluki

Tämä on hauska tilannekuva, kaipaisin ehkä
koiran katsetta. Sommittelussa kannattaa
ottaa huomioon, ettei
kohteen taakse jää ”koiran päästä tai vartalosta”
kasvavaa keppiä. Monesti kameran siirtäminen muutaman sentinkin verran saattaa poistaa ikävän yksityiskohdan. Tilannekuvissa tämä on tietty hankalaa
koska kuva otetaan hyvin nopeasti. Muuten
oikein onnistunut sommitelma ja oikein kiva
kuvakulma!
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HUHTIKUU

Sanja Ekblad
Baklavas Yatim &
Baklavas Yaqina
Mikä ilme tällä ekalla
koiralla!
Kokeilisin kuvata enemmän koiran silmien korkeudelta eli kokeile laskeutua alaspäin. Koira
pääsee silloin paremmin
oikeuksiinsa.

Tuula Eloranta - Kirman Helenos
Ihana kuvakulma. Tuommoinen piilossa otettu kuva saa ollakin vähän hämyinen ja tummahko. Silmään tarkentamalla kuva olisi vielä parempi! Ehkä sen edessä olevan vaalean alueen rajaisin pois kokonaan.

TOUKOKUU

Pirjo Jäppinen
El Hamrah Majeeda
Sommittelu on hyvä,
myös sävyt. Aavistuksen avaisin varjoja ja
ehkä ihan hitusen voisi koira olla enemmän
vasemmalla, eli katseen
suuntaan antaisin hitusen enemmän tilaa. Kivasti koira erottuu hieman blurrautuneesta
taustasta.

Tarja Kokkonen - Khaireddin Yaroq & Yaminah
Taitaa olla aika terävä vallitseva valo koska on niin selkeät varjot. Ei ole varmastikaan helppoa saada vaaleasta koirasta kirkkaalla säällä kuva niin, ettei koiran vaalea turkki pala puhki. Tässä
on molemmilla koirilla hyvä asento ja sommittelustakin tykkään.
Tykkään, että koirat eivät ole aivan keskellä kuvaa vaan silmä pääsee vähän seikkailemaan kuvassa. Tarkennus menee aavistuksen
ohi, mutta riehakkaat koirat onkin vaikeita malleja. Hyvä kuva!

KESÄKUU

Kari Virtanen
Quanmarra Kujuri
Iik, mikä ajoitus! Melko harvinainen hetki! Vielä kun tarkennus
olisi enemmän silmien
kohdalla. Perhonen on
täydellisesti kultaisessa
leikkauksessa.

13 Saluki

VA LO K U VAU S K I L PA I LU

HEINÄKUU

Satu Marttila
Tazillah
Afroza Lamia
Ihanan iloinen kuva mielekkäällä rajauksella. Vähän
avaisin varjoja vain.

Raija Lundström - El Hamrah Maher
Mä tykkään tämän kuvan sävyistä, kuvakulmasta ja rajauksesta. Kuva on tummahko mutta se ei oikeastaan haittaa vaan tuo kivan iltatunnelman. Ehkä jos haluaa viimeistellä voi koittaa jälkikäsittelyssä avata aavistuksen varjoja niin koiran kaulan karvatkin tulisivat paremmin esille.
Harmittaa, että tarkennus on vesipisaroissa. Vesikuvat ovat mielestäni tosi vaikeita, kamera tarkentuu herkästi kimaltelevaan pisaraan ja tarkan kuvan saaminen kestää yllättävänkin pitkään. Eli ensi
kesänä uudestaan vaan veteen! Koiran asento ja ilme ovat loistavia!

ELOKUU

Jarna Ylönen El Hamrah
Hadassah
Bharatiya
Hyvä dokumentaarinen kuva, varmasti sisältää monia muistoja ja saa
jälkeenpäin hymyilemään. Terävöitys
menee koiran ohi
mutta ﬁilis tässä on
silti mainio!

Salla Kuikka - Aavatuulen Aisha Avannah
Tämä oli yksi lempparikuvustani. Hyvin välittyy koiran ilo ja liike. Sommittelu
on hyvä ja sävyt myös. Kaiken kaikkiaan onnistunut kuva!

SYYSKUU

Hannu Haapala
Kuriirin Ira
Igasho

Kalenterikisan 2.
Krista Nukari - Mu’azzaz Bahja
Mä tykkään tästä vastavalosta ja siitä, että on kuvattu koiran tasolta.
Tuo siluetti ja lämmin sävy saa niin kivan romanttisen ja seesteisen ﬁiliksen aikaiseksi.
Saluki 14

Silmät on kivasti kultaisessa leikkauksessa, eli sommittelu oikein hyvä. Hyvin pikkasen
häiritsevät pupilleissa olevat valopisteet, jotka luultavasti johtuvat salamasta. Seesteinen
ja lämmin kuva,
tykkään ﬁiliksestä!
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LOKAKUU

Kari Virtanen
Kirman Hadar
Hyvä sommittelu,
ehkä aavistuksen
voisi olla enemmän
valoa. Tuo ei varmaankaan ole ihan
tavanomainen poseeraus vaan melko ekstempore, joten tuskin ehti hirveästi mitään kuvausasetuksia miettimään. Loistava
kuva!
Ari Lehtiö - Shadmore Nimueh
Aika huikea otos! Kuvauskorkeus perfecto, koiran katsekin kohdistuu hienosti kameraan. Vauhti näkyy ja tuntuu! Avaisin photarilla vähän varjoja
jos haluaa vielä viilata. On hieno kuva!

MARRASKUU

Kirsi Kuuttila
Wallaby´s
Barakah Dakarai
Hieman kun varjoja avaa niin iirikset erottuvat silmissä paremmin ja näin
ilme korostuisi vielä paremmin. Mahti otos, mahti kuvakulma! Mahti veijari!

Jonna Kaskela - Mu’azzaz Badieh
Aah miten hieno ja seesteinen kuva. Taivaskin näkyy struktuurina eikä tasaharmaana, kuten herkästi voi kuvassa käydä. Ihanan tarkka kuva jossa
lämmin ﬁilis.

JOULUKUU

Kalenterikisan 3.
Ari Lehtiö
Dyanitos Orfeus
Iso aukko tekee kuvasta ihanan pehmeän mutta tarkennus on täydellisesti silmissä. Ja mikä
bokeh siinä taustalla
- tunnelmaa tukevat
valopilkut!

Sirpa Tavasti - Aziz Otis
Olisin käyttänyt isompaa aukkoa kamerassa, tai jälkikäteen nostanut hieman valoisuutta. Mahtava kuva mutta ihan pikkuriikkisen liian tumma ja
kaipaa minusta vähän enemmän valoa. Kuva on muuten todella hyvä, hyvin
on koiralla edustava asento ja kuvassa tekemisen meininkiä.
Onnistunut vauhtikuva!
Saluki 15

PENTUTREFFIT

Touhua ja temmellystä salukipentutreffeillä
TEKSTI JA KUVAT SANNI MÄKELÄ

Salukikerhon pentutreﬀejä vietettiin Tuusulassa 24.11.2019, Touhu & Temmellyksen metsämontulla
mitä parhaimmassa marraskuisessa säässä. Treﬀeille olivat tervetulleita kaikki alle yksivuotiaat pennut, ja paikalle saapuikin vallan mainio yhdeksänpäinen katras eri-ikäisiä menijöitä. Porukan kuopukset olivat vasta kolmekuisia, jotka reippaan uteliaina tarkkailivat vanhempien menoa, joka olikin melkoista! Jos näyttelyitä valokuvatessa valaistus ja ahtaat tilat aiheuttavat toisinaan haasteita,
tällä kertaa kuvaaja oli pudota kohteidensa kyydistä kokonaan. Tanner tömisi ja männyt havisivat,
kun seitsemän nuoren salukin joukko rymisteli puiden lomasta montun pohjalle ja takaisin. Kuopassa hiekkapainittiin ja taisi jokunen ensi-ihastuskin syttyä. Siinä saivat kaksijalkaiset ottaa leveämpää
haara-asentoa pysyäkseen pystyssä. Lennokkaasta menosta huolimatta kolareilta kuitenkin vältyttiin
ja uskon jokaisen osallistujan nauttineen päivästä täysillä!
Saluki 16
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Pentujen keskinäinen leikki on
hauskanpidon lisäksi tärkeä osa niiden elämää. Se kehittää nuorien
koirien sosiaalisia taitoja, epävarmuuden sietokykyä, oma-aloitteisten ratkaisujen tekemistä ja oppimista yrityksen ja erehdyksen kautta. Leikkisyys antaa pennuille ja aikuisillekin koirille mahdollisuuden
kehittää joustavia toimintamalleja myös elämän muihin tilanteisiin.
Leikkiminen on kaikille koirille
tärkeää, mutta juuri lajitovereiden
kanssa peuhaaminen on pennuille ja nuorille koirille korvaamatonta, sillä ilman sitä elekielen ja sosiaalisten taitojen oppiminen jää vaillinaiseksi. Ilman riittäviä tilaisuuksia leikkiä, minkä tahansa ikäinen
koira saattaa myös järjestää itse itselleen jännittävää tekemistä, joka ei välttämättä aina ole omistajan
mieleen.

Touhu & Temmellyksen metsämonttua, kuten myös muitakin
alueita, on jokaisen mahdollista varata omaan käyttöönsä pientä korvausta vastaan. Tuulettumaan voi
lähteä niin oman lauman voimin
kuin pentutreﬃen tapaan isommallakin porukalla. Harrastusmahdollisuudet ovat eri alueilla rajattomat. Katsotaan, missä ja mitä hauskaa seuraavaksi keksitään! Varmaa
on vain, että yhteistä tekemistä järjestetään aivan liian harvoin, mutta tähän on onneksi mahdollista
puuttua! Omat hoksottimet raksuttavat tietenkin taukoamatta, mutta
sen lisäksi kuulen erittäin mielelläni myös muiden ideoita ja ajatuksia.
Pentutreﬃen positiivisen palautteen
perusteella, niistä voisi tehdä vaikka perinteen, mutta onhan meillä muunkin ikäisiä salukeja. Ei siis
unohdeta aikuisia, vanhuksista puhumattakaan, joten jos mielessänne
pyörii jokin mukava yhteinen tekeminen salukien ja saluki-ihmisten
kanssa, olkaa yhteydessä, niin toteutetaan se! Siihen asti rakastakaa
ja rapsuttakaa Salukejanne!

Salukikerhon pentutreﬀeillä hauskaa kuitenkin riitti kaikilla ja pennut pääsivät temmeltämään paitsi ikätovereidensa, myös rotutovereidensa kanssa, jolloin kaikilla on
yksi yhteinen rakkaus: juokseminen! Tämän toteuttamiseen Touhu & Temmellyksen metsämonttu
antaakin parhaat mahdolliset puitteet. Touhu & Temmellys tarjoaa
koiraväelle suunniteltuja, täysin aidattuja virikkeellistämis-, treeni- ja
ulkoilualueita monin erilaisin aktivointimahdollisuuksin. Heidän uusin alueensa on tänä syksynä avattu, pinta-alaltaan liki viiden hehtaarin kokoinen metsämonttu, joka nimensä mukaan pitää sisällään puisia
rinteitä, hiekkaisia mäkiä sekä varsinaisen hiekkakuopan. Paikka on
jokaisen salukin unelma ja onnelliseksihan siinä tulee omistajakin, Terveisin,
kun saa katsella koiransa nauttivan
sydämensä kyllyydestä!
Salukikummi Sanni
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Juoksuharrastuspäivästä
TEKSTI ANTERO NIEMELÄ
KUVAT SIRKKU MOILANEN

Olipa kerran juoksuharrastuspäivä
7.9.2019 Hyvinkäällä, joka melkein jäi
olematta, mutta eipäs jäänytkään, vaan
saimme sen sittenkin pysymään elossa. Kiitos Tuija ja Anne, kun laitoitte
ihan tyhjästä pystyyn toimiston, joka
toimi. Jostain sellainen vaan putkahti kuin feenikslintu aikanaan. Kerholla näyttäisi olevan sisäisiä voimavaroja, jotka toimillaan pelastivat uhkaavan
tilanteen.
Episkentällä häärivät ”Suomen parhaat” voimat sekä untuvikko lähettäjä. Heiltä hommat etenivät vääjäämättä koko ajan kuin höyryjuna pikatiel28 Saluki

lä. Voi tosiaankin olla iloinen siitä, että
tästä maasta löytyy tällaista osaamista.
Myös epävirallinen tuomaristo sai yllätysvahvistuksen kaiken kokeneesta ”sotaratsu” Kalle Salovaarasta. Hän myöhemmin kertoi viihtyneensä tehtävässään hyvin ja oli iloinen siitä, että amatöörituomaristo oli niin hyvin ”samalla kentällä” ja teki tarkkaavaisesti havaintoja salukien suorituksista. Näiden
uustuomareiden puheista sain sellaisen
vaikutelman, että tuomarointi oli ollut mielenkiintoinen ja valaiseva kokemus. Se antoi heille lisänäkemystä tuomarin työstä ja suoritusten arvioimisesta. Suuri kiitos myös heille kaikille.

Kun mikään ei kuitenkaan ole ikuista käy niin että parhaatkin voimat voivat ehtyä, joko joksikin aikaa tai kokonaan, niin uutta voimaa tarvitaan. Ensin helppoihin hommiin ja sitten vaativampiinkin toimiin, jos kiinnostusta ja halua riittää. Toiminnan tarkoitus
on tuottaa salukeille ja muillekin koirille juoksuharrastuskokemuksia. Ne
ovat koiriemme elämän kohokohtia ja
handlereille myös.
Palataanpa niihin epiksiin. Maastorata
oli melko lyhyt ja pennuille sekä vanhoille vieläkin lyhyempi. Radan alkuosa, joka kuului kaikkien luokkien rataan, sisälsi kuitenkin arvostelun kan-
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nalta tarvittavat suorituskohdat, jotka ovat kiihdytys ja nopeus suoralla,
kaarre oikealle täydessä vauhdissa, pätkä helppoa vieheen seurantaa, kaarre
vasemmalle täydessä vauhdissa, jarrutus ja tappo mieluummin tappohypyllä. Kilpailuikäisten lisälenkillä, sen loppuvaiheilla, oli vieheen seuraamista ilmentävä osuus, jolla käy ilmi seuraako
koira viehettä. Oikominen on ﬁksua,
mutta ennalta arvaaminen ei ole suotavaa. Tällä lenkillä oli kuitenkin sen
verran pituutta, että myös jaksaminen
oli arvioitavissa vaikkakin pistehaarukka jäi kapeaksi.

pennuille ja vasta-alkajille. Siellä heräteltiin muovivieheen ajohaluja. Tässä
leikissä paras ja helpoimmin toteutettava vekotin on vapavieheen veto. Kai
Ylén hoiteli vankalla kokemuksella tätä toimintaa ja moni koira sekä handleri innostui.

Ratojen lyhyyden ansiosta kaikki koirat jaksoivat ajaa vieheen kiinni uupumatta. Aiemmin käytetyillä pidemmillä radoilla on käynyt niinkin, että koiria uupui ja keskeytti. Pidän erityisen
tärkeänä sitä, että koirat saavat vieheen
kiinni hyvävoimaisina. Juoksupäivien
tarkoituksena on tuottaa koirille mahdollisimman kiva ja innostava kokemus. Kuten myös handlereille. Tässä
onnistuttiin ja useimmiten koirat olisivat halunneet päästä uudelleen ajoon.

Radalla totuteltiin lähtökoppeihin
asettumista ja äkkilähtöjä vieheen perään veräjän auetessa. Salukille lähtökoppi on useimmiten mörkölä, josta
mörkö on hätisteltävä tiehensä. Toisinaan mörkö poistuu heti kohta häntä
koipien välissä, mutta joskus se istuu
tosi tiukassa ja sen häätäminen on aikamoisen työn takana. Kaksi latua on
vuosien varrella opittu. Toinen on se,
että yhdellä harjoituskerralla (3 vetoa)
ei tule valmista silloin, kun tavoitteena
on optimaalinen äkkilähtö. Siinä koira
odottaa vakaasti paikallaan pylly pystyssä veräjän aukeamista sen verran, että sen ali mahtuu lähtemään. Toinen
on sitten se, että kaikki eivät opi toimimaan optimaalisesti, mutta ne oppivat
kuitenkin lähtemään kopista kutakuinkin kelvollisesti.

Maastojen lisäksi kentällä oli alakoulua

Nämä kentällä tehtävät harjoitukset

ovat kutakuinkin samat kuin Luhtareiden torstain ohjelmassa on eli kun yhdellä kerralla ei kuitenkaan tule valmista niin jatko-oppiin voi tai oikeastaan
pitää tulla.
Yleensä ottaen tapahtuma oli onnistunut ja kaikilla oli kivaa. Niin koirilla
kuin handlereillakin. Oli ilo seurata tämän salukiharrastajaporukan hilpeästi
porisevaa kanssakäymista keskenään.
Kyllä tällaisella joukolla kelpaa harrastaa olipa tavoite sitten arvokisamenestys tai hauska kokemus koirille ja
handlereille. Tietenkin SM-, EM- tai
vaikkapa MM-menestys vaatii määrätietoista ja oikein tehtyä valmennusta
ihan pikkupennusta lähtien, mutta jos
hommasta tykkää niin kivaahan valmentaminen on.
Kirpeää talvea ja aikaista kevättä
odotellen
Antero Niemelä
Juoksutoimikunnan jäsen
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Kilpailuikäisten kärkikuusikko vasemmalta oikealle: Dix Dax Ozilga, Dix Dax Ocirya, Rudan Nediva, Qashani Bahbuh
al-Kurdi, Aziz Quanah ja Non Serviam Drakaina Karkharodon.

Kilpailuikäiset
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yht.

1.

Dix Dax Ozilga

Heidi Alenius

263

2.

Dix Dax Ocirya

Sari Ritari

254

3.

Rudan Nediva

Raija Lundström

245

4.

Qashani Bahbuh al-Kurdi

Siiri Lehto

230

5.

Aziz Quanah

Tiina Salosaari

224

6.

Non Serviam Drakaina Karkharodon

Heidi Lappalainen

220

6.

Non Serviam Ego Te Absolvo

Tuija Tuominen

220

6.

Qashani Qannaas al-Arabi

Tuija Tuominen

220

9.

Dix Dax Netrife Al Neisah

Sari Ritari

218

10.

Aavatuulen Tazza Nur

Virpi Kokko

217

10.

Qashani Qashta al-Arabiyya

Heidi ja Ville Tamminen

217

12.

Dix Dax Magic Sapphire

Sari Ritari

214

13.

Aziz Qasabe

Sanni Mäkelä

212

14.

Alamo Feju Era

Lilli Rasilainen

207

15.

Non Serviam Fautrix Animae

Heidi Lappalainen

206

16.

Salgrey’s Alina

Sari Ritari

201

17.

Qirmizi Rienzi

Sanni Mäkelä

198

18.

Anusheh vom Ahlabub

Sonja Holm

195

19.

Qashani Barir al-Suri

Sonja Holm

192

19.

Tazillah Dianna Diora

Kirsi Kärkkäinen

192

21.

Shamali Jalalat Shamah

Anne Lipponen & Lea
Pelkonen

191

22.

Bel Etual Love Story

Suvi Salmi

182

23.

Qashani Qudwat Suriya

Seija Tuominen & Micaela 129
Lehtonen

24.

Khalils Abu Shamah

Anne Lipponen

104

Pentuluokan kärkikolmikko vasemmalta oikealle: Desierto Belleza Laca, Sincerity Kalimantan
Breanna ja Wallaby’s Beyza Dakarai.

Pennut

yht.

1.

Desierto Belleza Laca

Sini Hankimaa

169

2.

Sincerity Kalimantan Breanna

Jonna Hirvonsalo

161

3.

Wallaby’s Beyza Dakarai

Heidi Tamminen

158

4.

Soheil Nour Ghanimi

Meri Oksanen

126

5.

Gharafa Elb Bahir Jahiro

Pilvi Björkman

119

6.

Wallaby’s Basmeena Dakarai

Sanna-Maija Helevä

113

Veteraanien kärkikolmikko vasemmalta oikealle: Aavatuulen Aisha Avannah, Qashani Shahin
al-Hasa ja Shamali Imad Al Fakir Ibn Raadin.

Veteraanit

yht.

1.

Aavatuulen Aisha Avannah

Virpi Kokko

285

2.

Qashani Shahin al-Hasa

Tuija Tuominen

268

3.

Shamali Imad Al Fakir Ibn Raadin

Susanna Harjula

258

4.

Al-Yasamin Sapsan

Tuija Tuominen & Heidi Lappalainen

255
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Suomen maastomestaruus 2019
INGO KVIST

17.8. 2019 VÖY R I
Suomen Maastomestaruus
Ylituomari: Pentti Örn
”SMM-19 pidettiin Vöyrissä
kahdella eri laajalla heinäpellolla
ja kahdella eri radalla. Koirat
vaihtoivat ﬁnaaleihin ratoja mutta
tuomarit pysyivät paikallaan. Pelto 2
alkumatka loivaa ylämäkeä ja loppu
loivaa alamäkeä sisältäen paljon
käännöksiä. Pituutta radoilla oli n.
700m. Pelto 2 oli tasainen ja rata
sisäksi enemmän suoria osuuksia.
Keskipitkä ruoho lisäsi raskautta
mutta ei haitannut näkyvyyttä
pienikokoisilla roduillakaan. Toisen
tuomarineuvoston puheenjohtaja
oli Arja Havia. Sää lauantaina
poutainen paitsi ﬁnaaleissa IT, PP ja
osalla WY-narttuja oli tihkusadetta.
Kahdeksassa luokassa jaettiin SMM19 tittelit ja neljässä SVKLMM-19
tittelit. Kolme koiraa sai täyteen
käyttövalion arvoon vaadittavat sertti
tulokset. Sunnuntai alkuerät saatiin
vietyä läpi poutaisessa säässä mutta
ﬁnaalien aikana satoi tihkusadetta.
Myös palkintojen jakoa jouduttiin
siirtämään sateen takia. Ainakin
pelto 1 rataa pidennettiin ja mutkia
loivennettiin lauantaista. Viidessä
rodussa jaettiin SMM-19 titteli ja
kolmessa rodussa SVKLMM-19
titteli. Kaksi koiraa sai täyteen
käyttövälion arvoon vaadittavat sertti
tulokset. Saluki uroksissa taso nousi
ennätyksellisen korkealle. Lakeuden
Vinttikoiraharrastajat järjestivät
onnistuneet SMM kilpailut.
Henkilökuntaa oli riittävästi ja
erittäin ammattitaitoista. Buﬀetti
toimi hyvin sieltä kilpailijat saivat
ostaa edullisesti myös ruokaa.
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Sij. NARTUT

AE

FIN

Yht.

Lisämerkinnät

1.

NON SERVIAM FOLIE À DEUX
Mirja Lappalainen, Heidi Lappalainen

239

246

485

SERTK,
SMM-19

2.

NON SERVIAM FURIA DIVINA
Ingo Kvist

225

250

475

SERTK

3.

YUZAK ARYA
Pirjo Puttonen

237

237

474

SERTK

4.

AL-YASAMIN MALIKA
Tiina Torkko

227

245

472

SERTK

5.

AL-YASAMIN MAGNOLIA
Iris Ritola, Erkki Ritola

238

234

472

SERTK

6.

SALMANAZAR ABLA TIGER LILY
Kirsi Sinisalo, Kirsi Liius, Mirve Liius

207

218

425

7.

ZARABIS QUANEISHA
Erkki Ritola

192

232

424

8.

JAISALMER ABHIRUCHI
Päivi Lehtikangas, Janne Lehtikangas

147

147
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Sij. UROKSET

AE

FIN

Yht.

Lisämerkinnät

1.

MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA
Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä

258

254

512

SERTK,
SMM-19, KVA-m

2.

YUZAK AZADBEH
Pirjo Puttonen

251

243

494

SERTK

3.

ZARABIS REYHAN
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

243

246

489

SERTK

4.

ZARABIS QUADRE
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

240

242

482

SERTK

5.

NON SERVIAM FOGO POSTO
Henri Maijala

235

244

479

SERTK

6.

JAISALMER ABAYOMI
Harri Niemi

234

244

478

SERTK

7.

AAVATUULEN THENOMENOM
Sari Pekkarinen, Timo Pekkarinen

246

230

476

SERTK

8.

AZIZ QASEEM AL ARAMIKA
Monica Bäck

232

240

472

SERTK,
KVA-m

9.

ZARABIS SILAAM
Saara Immonen

226

243

469

SERTK

10. QASHANI BASHIR AL-FARSI
Kati Piehl

224

232

456

SERTK

11. ZARABIS RAAHIL
Marika Leppänen

226

226

Luopui
ﬁnaalista

–

DISK FIN

AL-YASAMIN MUFASA
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

–

AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII
Marika Leppänen

–

–

Luopui
alkuerästä
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SANNI MÄKELÄ

Suomen ratamestaruus 2019
TARJA PÄÄKKÖNEN

SUOMEN VINTTIKOIRALIITON RATAMESTARUUS ALKUERÄ , 480 M
MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA
Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä

31,99 s * SERTK, RE

2.

ZARABIS RAZAANA
Marja-Leena Ahonen

33,85 s * SERTK

3.

JAISALMER ABAYOMI
Harri Niemi

34,03 s

4.

NON SERVIAM FURIA DIVINA
Ingo Kvist

34,39 s

5.

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

34,89 s

1.

SUOMEN VINTTIKOIRALIITON RATAMESTARUUS FINAALI, 480 M
1.

MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA
Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä

32,03 s * SVKLRM-19

2.

JAISALMER ABAYOMI
Harri Niemi

33,42 s * SERTK

3.

ZARABIS RAZAANA
Marja-Leena Ahonen

33,99 s *

4.

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

35,17 s

5.

NON SERVIAM FURIA DIVINA
Ingo Kvist

35,71 s
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3.8. 2019 H E L S I N K I
Suomen Ratamestaruus 2019 ja Suomen
Vinttikoiraliiton Ratamestaruus 2019
Ylituomari: Arja Havia
”Hyvässä säässä läpiviety arvokilpailu, jossa ratkottiin
Suomen ja Vinttikoiraliiton ratamestaruudet. Tuomarinkartanon rata oli hyvässä ja joustavassa kunnossa, joka myös näkyi päivän tulostasossa koirien
hyvissä ajoissa. Salukiuros Melik Boorchin Oghab
Nox Inﬁnita juoksi salukien rataennätyksen 31,99
(480m) ja ylikorkea whippeturos Madaki’s Johnny
Cash juoksi yk urosten uudeksi rataennätykseksi ajan
21,49 (350m).
Järjestelyiltään koe sujui hyvin ja jouhevasti. Järjestäjä oli kutsunut tuomareita kokeeseen arvokisan arvoisesti, jotta mahdolliset rikkeet tulisi huomioiduksi. Koe sujui hyvin, eikä yhdenkään koiran suoritusta
jouduttu hylkäämään. Muutkin toimihenkilöt suoriutuivat mallikkaasti. Tunnelma vaikutti rauhalliselta ja podiumilla nähtiin iloisia kilpailuttajia koirineen. Voittajamanttelit olivat erityisen kauniit, kiitos tekijälle.”
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Salukikerhon rata- ja
veteraanimestaruus 2019
SUOMEN SALUKIKERHON VETER AANIMESTARUUS, 280 M
1.

DYYNIEN KESRA KHASON
Tarja Pääkkönen, Kimmo Marjamäki

20,12 s

2. NON SERVIAM DRAKAINA KARKHARODON
Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela

22,31 s

3. TAZILLAH FADIA FARAHNAZ
Satu Marttila

23,72 s

SUOMEN SALUKIKERHON R ATAMESTARUUS, 480 M
1.

DYYNIEN KESRA KHASON
Tarja Pääkkönen, Kimmo Marjamäki

34,15 s

2. ZARABIS RAZAANA
Marja-Leena Ahonen

34,31 s

3. NON SERVIAM FURIA DIVINA
Ingo Kvist

34,39 s

15.9. 2019 H Y V I N K Ä Ä
Sveitsin pyräys, SSaK:n rata- ja veteraanimestaruus,
SIRL:n rata- ja veteraanimestaruus
Ylituomari: Mika Nyman
”Sadesäässä käyty ratakisa, edellisen yön runsaat sateet olivat
pehmittäneet radan joten kokeessa ei lanattu ollenkaan.
Järjestelyt sujuivat hyvin eikä sadesää juurikaan muuten
haitannut kokeen kulkua. Viimeisessä lähdössä maalikamera
päätti ettei ota kuvaa, syynä ehkä valon vähyys tms. Ko.
lähdön koirat saivat sijoitukset, eivät aikoja. Kaikenkaikkiaan
onnistunut ratajuoksukoe, tuomarineuvosto hylkäsi 3 koiran
suorituksen häirinnän vuoksi. Ylituomari Mika Nyman.”

VIRPI KOKKO

Vasemmalla Salukikerhon rata- ja veteraanimestari Dyynien Kesra Khason.
Oikealla veteraanimestari-VSP Non Serviam Drakaina Karkharodon.
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Päättynyt kausi oli
ennätyksellinen, kun tarkastellaan
ajuekokeisiin osallistuneiden
salukien määriä. Lokakuun alussa
suomenmestaruusmittelöön
päättyneen kauden kokeisiin
osallistui 31 eri salukia, joista 17
oli lajin parissa ensikertalaisia.
Ajuekokeessa arvostellaan kolmen koiran
muodostamaa ajuetta kokonaisuutena.
Koirat voivat olla keskenään eri sukupuolta ja jopa eri rotua. Kokeisiin osallistuneista salukeista kymmenen juoksi vähintään
kahdessa eri kokoonpanossa. Koko kauden
aikana salukeista saatiin muodostettua 18
eri ajuekokoonpanoa.

Salukien valiolaji
Kauden 2019 päättyessä koko lajista on valioitunut seitsemän juoksijaa, jotka kaikki
ovat salukeja. Vuosittain järjestettävien kokeiden määrä on pieni, joten lajin alkuvuosina ei ehditty vielä valioitua.

38 Saluki
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Suomen ajuemestaruus 2019
ja salukit ajuekokeissa
TEKSTI TUIJA TUOMINEN KUVAT ARI LEHTIÖ

Ajuevalion tulokset ovat tähän mennessä viimeistelleet vuonna 2017 Sharraque Asvinn, vuonna 2018 Al-Yasamin Samina ja tänä vuonna valioituneet Non Serviam Domina Animarum, Yuzak Azadbeh, Yuzak Aurangzeb sekä SM-kokeessa valioituneet Al-Yasamin Malika ja Non
Serviam Drakaina Karkharodon.

Ahkerat salukiosallistujat
Ennen koemuodon virallistamista järjestettiin ajuekokeita vuosina 2011–2013,
jolloin ajueena voitiin ilmoittaa myös pareittain juosseita koiria. Tuona aikakautena
ajuekokeisiin osallistui 12 eri salukia.

Vuodesta 2014 lähtien, jolloin koemuoto virallistettiin, on ajuekokeisiin osallistunut Vinttikoiraliiton tulosten perusteella 58 eri salukia ja jos tarkastellaan lajin
epävirallisista alkuajoista, lajia on kokeillut yhteensä 64 salukia.
Ajuekokeissa käyvät harrastajat puhuvat hyvän mielen lajista, ja koemuoto onkin houkutellut 26 eri salukikennelin koiria osallistumaan kerran tai useammin –
mukaan lukien tuontikoirat.
Ajuekokeessa sertiﬁkaatti myönnetään
maastokokeen tapaan vähintään 450 pisteen suorituksesta, kun kokeessa juostaan
sekä alkuerä että ﬁnaali. Ajuekoe on ollut
virallinen koemuoto vuodesta 2014, jos
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S U O M E N A J U E M E S TA RU U S 6.10. 2019
Y L I T U O M A R I : J Y R K I S I I VO L A
”Vinttikoiriken kuninkuuslajin SM koe järjestettiin reippaasti kumpuilevalla sänkipellolla. Sänki oli sopivan lyhyt eikä pienemmilläkään roduilla ollut vaikeuksia tehdä suorituksiaan. Pelto oli riittävän iso, mutta siinä
olevat korkeuserot asettivat ratamestarille omat haasteensa saada riittävä
näkyvyys vieheenvedolle ja tuomarineuvostolle. Pienillä järjestelyillä tässä onnistuttiin vaikka haastetta riitti. Radan pituus oli 800 metriä. Kolme
ajuetta saavutti sertiﬁkaatin arvoisen suorituksen ja Suomeen saatiin kaksi uutta ajuevaliota. Alkukankeuksia jälkeen koe sujui mukavasti ja lepposissa tunnelmissa.”

SIJ.

*

1.

2.

3.

AE

FIN

YHT. MUUTA

UN

BALATON NYITNIKÉK BODZA, BALATON
NYITNIKÉK BÁRSONYOS, PRIMADA FULLBLOODED HUNTER

263

222

485

SERTK SAM-19

SA

NON SERVIAM DRAKAINA KARKHARODON

246

218

464

SERTK KVA-A

SA

NON SERVIAM FOLIE À DEUX

SERTK

SA

AL-YASAMIN MALIKA

SERTK KVA-A

SA

KHAIREDDIN YASEERA

234

219

453

SERTK

SA

KIANOUSH Y-SHIRVAN

SERTK

SA

DYYNIEN LI LIYAM

SERTK

4.

AF

ZABAR, GUL PARI, ALFAJIRI BRESHNA

225

221

446

5.

SL

QALB ELASSAD AYDA

207

216

423

SL

DORA BOHEMIA GENAO
200

222

422

184

162

346

208

61

269

6.

7.

8.

Ed. sivulla.
Ajue valmistautumassa
omaan vuoroonsa
lähettäjän ohjeiden
mukaan.

AJUE

SA

NOX INFINITA ARDEA CINEREA

SA

YUZAK AURANGZEB

SA

YUZAK AZADBEH

SA

YUZAK ARYA

SA

JAISALMER ABHIRUCHI

WH

APACHE NATION’S A BALLOFFIRE

SA

JAISALMER ABAYOMI

SA

NON SERVIAM DOMINA ANIMARUM

SA

ZARABIS REZZAN

SA

NOX INFINITA ARENARIA INTERPRES

9.

IT

TARUMETSÄN KIPINÖITÄ TUULEEN,
TARUMETSÄN RAKKAUDEN TÄHTIPÖLYÄ,
YLLADIAN SKYDIVE

188

44

232

10.

IT

PIKKUNEIDIN HARMONY, PIKKUNEIDIN
BRISTOL, PIKKUNEIDIN BROOKLYN

160

0

160

–

SA

QASHANI LAABAN AL-JAZRAWI

SA

NON SERVIAM EGO TE ABSOLVO

SA

QASHANI QANNAAS AL-ARABI

AF

ALFAJIRI AMERETAT, PICES SANTA KATARINA,
KIRMAN UZAIR

–

MITÄTÖITY

MITÄTÖITY

* ROTU. UN=unkarinvinttikoira, SA=saluki, AF=afgaaninvinttikoira, SL=sloughi,
WH= whippet, IT=italianvinttikoira
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Ajueen lähetys tapahtuu kävelyvauhdista. Muodostelma on vapaa, mutta koirien tulisi nähdä piilosta lähtevä viehe
mahdollisimman nopeasti lähtötilanteessa. Koirien tulee tarkkailla ympäristöään kiinnostuneena, mutta käyttäytyä
rauhallisesti ennen irti päästämistä.

ta lähtien virallisia ajuesertiﬁkaatteja on jaettu yhteensä 31 eri salukille. Tätä
ennen myönnetyt ”ajuesertit” kerryttivät
koiran maastosertitiliä. Kuluneella kaudella jaettiin 22 ajuesertiä viidelletoista eri
salukille.
Kokeen historiassa ei ole harvinaista, että palkintojenjaossa sertiﬁkaatit
ovat jääneet jakamatta. Näin kävi muun
muassa kauden 2017 suomenmestaruuskokeessa (jossa pienen osallistujamäärän
takia jaettiin itse asiassa Vinttikoiraliiton
mestaruus).
Laji on maastokokeisiin verrattuna vielä varsin pieni. Vinttikoiraliiton tilastojen
mukaan kuluneella kaudella maastokokei-

siin osallistui 91 salukia ja maastosertiﬁkaatteja jaettiin yhteensä 108 kappaletta.

Omalaatuinen ajuekoe
Ajuekoe muistuttaa tapahtumana paljon
maastokoetta, mutta sen suorituksen ydin
perustuu koirien yhteistyökykyyn. Ajuerata on proﬁililtaan monesti maastorataa laajempi ja suorempi etenkin siksi, että vieheen vetäminen kolmelle koiralle on
turvallista.
Ajuekokeen kenties ensimmäinen vastaantuleva poikkeama maastokokeeseen
nähden on lähettäminen. Lähettäminen
tapahtuu aina kävelyvauhdissa, jolloin
koira päästetään irti, kun omistaja havait-

SAMI SUOMELA
Suomen ajuemestaruus -kokeen paras salukiajue, toiseksi sijoittuneet Al-Yasamin Malika, Non Serviam Drakaina Karkharodon ja
Non Serviam Folie À Deux.

see liikkeessä olevan vieheen.
Ajue pisteytetään seitsemän osa-alueen
osalta eikä koirille jaeta koirakohtaisia
pisteitä – kaikkien tekemiset vaikuttavat
ajueen lopputulokseen. Ajuetta voi vaihtaa kokeesta toiseen, ilmoittautuessa kerrotaan kolme koiraa ja mahdollinen varakoiran. Samalla omistajat valitsevat itse
koirille niiden mantteleiden värit (punainen, sininen, valkoinen), jotka säilyvät samoina koko kokeen ajan.
Koelajin sääntöihin pääsee tutustumaan Suomen Vinttikoiraliiton nettisivuilla www.suomenvinttikoiraliitto.ﬁ/
kilpaileminen/koesaannot

Y H T E I S TO I M I N TA
”Ajueen koirien tulee huomioida
toistensa ajolinjat, ja pyrkiä
yhteistoiminnalla saamaan viehe
tilanteeseen, jossa sillä ei ole
pakomahdollisuuksia. Tahatonkin
keskinäinen törmäily vähentää
osion pisteitä. Kaikissa tilanteissa koirien tulee
pystyä sijoittumaan niin, että ajue estää vieheen
paon avoimesta maastosta. Osa ajueen
koirista voi toimia varmistavina
koirina toisten ahdistaessa
viehettä. Parhaimmillaan
yhteistoiminta on silloin, kun koirien
tehtävät vaihtuvat ajon aikana
kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaan.”
Ote ajuekokeen järjestämis- ja tuomariohjeesta.
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A J U E K I E RTO PA L K I N N OT

Vuoden salukiajue ja
Vuoden ajuesaluki
- pistelaskusäännöt ja esimerkkejä

Kauden 2020 ajuekokeista alkaen parhaiten menestyneet
salukiajueet ja vähintään kahdessa eri ajueessa juosseet
salukit palkitaan kauden päätteeksi pistelaskun perusteella
Vuoden salukiajueena sekä Vuoden ajuesalukina.

Vuoden salukiajue

Ajueiden pistelasku

Vuoden ajuesaluki

Vuoden salukiajueeksi palkitaan koekaudella pienimmän yhteispistemäärän kerännyt salukiajue. Vuoden salukiajuetta valittaessa huomioidaan myös ne seka-ajueet,
joissa on vähintään yksi saluki.
Mikäli pistemäärä kauden lopussa on
tasan, voittaja on se, joka on osallistunut suomenmestaruuskokeeseen ja sen sijoitus ko. kokeessa on parempi. Mikäli ajueet eivät ole osallistuneet SM-kokeeseen, paremman sijoituksen saa se ajue, joka on saavuttanut pistemäärän useammasta ajuekokeesta.
Ajueessa juoksevien koirien tulee olla joka kokeessa samoja, jotta ne voivat kerryttää yhteistä pistesaldoaan ajueena. Näin ollen yhdenkin koiran vaihto
esim. varakoiraan muuttaa pisteitä saavan
kokoonpanon.

Kaikille kokeeseen osallistuneille ajueille
lasketaan pisteet siten, että sijoituksen lukuarvo jaetaan kokeeseen osallistuneiden
ajueiden määrällä. Koska koe on yksiluokkainen, ajueiden kokonaismäärässä huomioidaan myös muunrotuisten ajueet, jotka
ovat osallistuneet kokeeseen.
Mitätöidylle ajueelle annetaan kokeesta yksi piste.
Kauden päätteeksi ajue, joka ei ole osallistunut kaikkiin järjestettyihin kokeisiin,
saa yhden pisteen jokaista osallistumatonta koetta kohti.

Vuoden ajuesalukiksi valitaan saluki, joka
on juossut vähintään kahdessa eri ajueessa
ko. kauden aikana. Vain kaksi pienintä pistemäärää otetaan huomioon.
Salukille lasketaan koetta kohti vain se
pienin mahdollinen pistemäärä, jonka se
on saanut juoksemalla itse kokeessa (eli itse juoksemalla saatu pistemäärä syrjäyttää sen yhden pisteen, joka jaetaan koiran
vaihtoehtoiselle ajueelle, joka ei ole osallistunut ko. kokeeseen).
Mikäli Vuoden ajuesaluki -palkintoa
tavoitteleva saluki ei ole osallistunut johonkin vuoden ajuekokeeseen missään
ajueessa, sille annetaan kyseisen kokeen
osalta yksi piste.
Jos kahdella koiralla on sama pistemäärä Vuoden ajuesaluki -listalla, paremmuuden ratkaise korkeampi sijoitus
SM-kokeessa.

AJUEKOE 1

AJUEKOE 2

AJUEKOE 3

SIJ.

AJUEITA

YHT.

SIJ.

AJUEITA

YHT.

SIJ.

AJUEITA

YHT.

ABC

1

17

0,059

ei osall.

8

1

ei osall.

11

1

2,059

DEF

2

17

0,118

1

8

0,125

ei osall.

11

1

1,243

CGH

ei osall.

17

1

5

8

0,625

ei osall.

11

1

2,625

CGI

ei osall.

17

1

ei osall.

8

1

7

11

0,636

2,636

KLM

3

17

0,176

2

8

0,250

1

11

0,091

0,517

AJUE

Yhteispisteet



Vuoden
salukiajue

Pistelaskun esimerkkejä taulukkomuodossa.
Tässä esimerkissä Vuoden salukiajueeksi valittaisiin ajue KLM.
41 Saluki

Esimerkkejä:
AJUE OSALLISTUU
KO E K AU D E L L A VA I N Y H T E E N
KO K E E S E E N .
Kauden ensimmäisessä seitsemäntoista
ajueen kokeessa ajue ABC voittaa ja saa
pisteitä 1/17=0,059. Tämä on kyseisen
ajueen ainoa osallistuminen kauden kokeisiin, joita järjestettiin yhteensä kolme.
Ajue saa osallistumattomista kokeista pisteen per koe, jolloin sen pistesaalis
Vuoden ajue -listalla on 0,059+1+1=2,059
pistettä.
AJUE OSALLISTUU
K A H T E E N KO K E E S E E N .
Ajue DEF osallistuu kahteen kokeeseen.
Ensimmäisessä kokeessa sen sijoitus on
2/17=0,118 p. Toisessa kokeessa se voittaa
kahdeksan ajueen kokeen (1/8=0,125 p.)
Kolmanteen kokeeseen ajue DEF ei osallistu, joten ajue saa kokeesta yhden pisteen. Ajueen DEF koko kauden pistesaalis
on 0,118+0,125+1=1,243 p.
S A LU K I C J U O K S E E TO I S E S S A
A J U E E S S A (C G H)
Kaudella jo yhteen kokeeseen osallistunut
saluki C juoksee saluki G:n ja borzoi H:n
kanssa kauden toisessa kokeessa, jossa se sijoittuu viidenneksi (5/8=0,625 p.)
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Ajue CGH ei tule juoksemaan samana kokoonpanona kauden muissa kokeissa
(yht. 3), joten sen pistemäärä kauden päätyttyä on 1+0,625+1=2,625 p.
Saluki C on nyt osallistunut vähintään
kahteen kokeeseen, joten se on mukana
Vuoden tiimipelaajan pistelaskussa, jossa
sillä on toisen kokeen jälkeen 0,684 pistettä (0,059+0,625).
VA R A KO I R A N K ÄY T TÖ
Ajue CGH oli ilmoitettu kauden kolmanteen kokeeseen, mutta borzoi H aloittaa
juoksun, eikä se saa osallistua kokeeseen.
Ajue CGH saa kauden päätyttyä tästä yhden pisteen, koska se ei juossut kyseisessä
kokeessa. Sen tilalle valitaan saluki I. Tämä
on saluki I:n ainoa osallistuminen, joten sitä ei oteta huomioon Vuoden tiimipelaajaa valitessa, mutta uutena kokoonpanona
ajue CGI kerää pisteitä Vuoden ajue -listalla. Ajue sijoittui 11 ajueen kokeessa seitsemänneksi, joten se sai tästä kokeesta 0,636
pistettä (7/11=0,636). Ajue ei osallistunut
kauden kahteen ensimmäiseen kokeeseen,
joten se saa kummastakin kokeesta yhden
lisäpisteen.
AJUE KLM
Ajue KLM osallistui kauden kaikkiin kolmeen kokeeseen. Ensimmäisessä kokeessa

sen sijoitus on 3/17 (=0,176 p.), toisessa
kokeessa se on 2/8 (=0,250 p.) ja kolmannessa kokeessa 1/11 (=0,091 p.). Ajueen
koirat eivät voi osallistua Vuoden tiimipelaajan valintaan, koska ne ovat juosseet
vain yhdessä ajuekokoonpanossa. Vuoden
ajue -kisassa niiden yhteispistemäärä on
0,517 pistettä.
Vuoden ajue -palkinnon voittaa ajue
KLM, koska sillä on pienin yhteenlaskettu pistemäärä.
S A LU K I C
V U O D E N A J U E S A LU K I - L I S TA L L A
Saluki C on juossut vähintään kahdessa eri
ajueessa, joten se osallistuu Vuoden ajuesalukin valintaan. Sen pistesaalis kauden
kokeista on 0,059+0,625+0,636=1,320 p.
Koska kaksi pienintä pistemäärää huomioidaan, sen pistesaalis on 0,684 p.
Myös saluki G on osallistunut vähintään kahteen eri ajueeseen. Sen pistesaalis on 1+0,636 ja koska se ei ole osallistunut kolmanteen kokeeseen, se saa siitä yhden pisteen. Saluki G:n pistesaalis on näin
ollen 2,636 pistettä, mutta kaksi pienintä
tulosta huomioiden 1,636 p.
Vuoden ajuesalukiksi valitaan saluki C,
koska sen pistesaalis on pienempi.

S Y S I N K ATOA M I N E N

SYS I N
K ATOAM I N E N
13.5. 2019
TEKSTIT JARNA YLÖNEN

Olimme sopineet koirien juoksutreﬃt tutuille hiekkakuopille noin 10 kilometrin
päähän kotoamme ystäväni Sallan ja hänen salukiensa kanssa eräänä toukokuisena maanantai-iltapäivänä. Saavuin paikalle etuajassa omien tyttöjeni Hallan 10
v. ja Sysin 8 v. kanssa. Koirat lauleskelivat
autossa, niin kuin aina, kun tietävät, mihin päästään ja kenen kanssa (tietysti heille täytyy etukäteen kertoa, ketkä ovat päivän juoksuseuralaiset). Tai niin minä luulin. Kun päästin tytöt takakontista vapauteen, ne ampaisivat suoraa päätä keskellä
hiekkakuoppia olevalle kiviröykkiölle ajaen
sieltä ylös kaksi pupua. Tätähän ne siis autossa jodlasivat eivätkä kivan juoksuseuran
vuoksi. Joskus ei ihmissilmä – eikä varsinkaan nenä – huomaa sitä, mikä salukille on
päivänselvää. Jahti alkoi ja pian salukileidit olivat hävinneet hiekka-alueelta metsään jänöjussit edellään. Emäntä tietysti
koko nelikon perään minkä pehmeällä hiekalla pääsi kintuistaan. Halla tulikin minua jo vastaan selvästi saaliin kadottaneena, mutta Sysiä ei näkynyt missään. Jatkoin
matkaa metsään päin huudellen Sysiä tuloksetta. Tässä vaiheessa Salla oli liittynyt
seuraamme, ja yhdessä jatkoimme huutelua toiveikkaina, että kohta jahdista väsy-

nyt koira saapuisi etsimään juotavaa ja huilihetkeä. Ei näkynyt Sysiä ei. Aika kului,
ja etsintäseura vaihtui Sallasta toiseen ystävääni Tiiaan, joka toi omat salukinsa maastoon etsintäavuksi. Epätoivo alkoi jo hiipiä mieleen, onhan Sysillä sydämessä vikaa
ja lääkitys vajaatoimintaan. Mitä, jos jahti onkin väsyttänyt sen ja se makaa jossain
sydänkohtauksen saaneena? Tai pahempaa, jos sydän onkin pettänyt kokonaan, ja
saammekin etsiä maastosta kuollutta rakasta? Askelmittariin kertyi klo 15.30 ja 0.00
välillä yli 35000 askelta ja kaikki lähimaastot, jotka vain jotenkuten kävelykelpoisia
olivat, koluttiin Sysiä huudellen.
Alkoi olla selvää, että huutelemalla ja kävelemällä emme tulisi Sysiä maastosta löytämään. Tässä vaiheessa mieheni Marko saapui paikalle hakemaan Hallaa kotiin. Vanha koira ja lämmin päivä eivät olleet hyvä
yhdistelmä, ja seniori oli jo vietävä kotiin
lepäämään. Me jäimme kuopille tekemään
tulia, grillausta olisi siis edessä. Tässä vaiheessa otimme ensimmäiset yhteydentotot Suomen Etsijäkoiraliitto ry:hyn ja Vainu-etsijöihin. Tässä vaiheessa ei sieltä osattu neuvoa muuta tehdä tulet ja olemaan
paikalla, mikäli koira tulisi takaisin katoa-

mispaikalle. Saimme myös hyvät ohjeet some-päivittämiseen, ja mihin kaikkialle katoamisilmoituksia olisi hyvä tehdä ja laittaa, jotta kattavuus olisi mahdollisimman
osuva ja jotta ihmisten avuliaisuus palvelisi koiran löytymistä, eikä jarruttaisi sitä.
Onneksemme olemme maanomistajan
kanssa hyvissä väleissä, ja tämä ystävällisistä ystävällisin herra sattuikin meitä vastaan
tänäkin päivänä. Hän lupasi pitää silmänsä
auki ja tiedottaa omia alueella asuvia tuttaviaan, tietysti minun puhelinnumeroni
ja koiran tuntomerkkien kera. Klo 18 tulikin ensimmäinen havainto Sysistä. Tämä
kyseinen maanomistaja soitti minulle, että hänen ystävänsä oli nähnyt Sysin noin
kahden kilometrin päässä katoamispaikalta, 80 km/h tien varressa. Auto alle ja hippulat vinkuen annettuun osoitteeseen. Sysiä ei näkynyt, mutta pidin ikkunoita auki ja huutelin sitä, kolusin samalla kaikki muutkin pikkutiet alueella samalla Sysiä kutsuen. Ei tuloksia, ei näköhavaintoja.
Klo 19 tuli toinen havainto, Sysi oli ylittänyt ison tien tullen näin takaisin kohti
katoamispaikkaa. Huutelu ja oman hajun
levittäminen siis ei ehkä ollutkaan turhaa,
vaan mitä todennäköisimmin oli vetänyt
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KADONNUT
IHASTJÄRVELLÄ

KAIKKI NÄKÖHAVAINNOT NUMEROON
040 8270425 / JARNA
TAI
040 8614994 / TIIA

KOIRA ON ARKA, EI SAA YRITTÄÄ OTTAA
KIINNI TAI KUTSUA LUO
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eksyneen koiran takaisin oikeaan suuntaan.

TIISTAI

Ilta meni katoamispaikalla tulia pitäessä,
noin puoli kahden aikaan yöllä pääsivät
Tiia ja tässä vaiheessa taas etsintäremmiin
liittynyt Salla jo nukkumaan. Minä jäin autoon yöksi. Takakontti auki kökötin autossa, kuunnellen hirvien huutelua ja toivoen
parasta. Ei vilaustakaan Sysistä koko yönä
eikä seuraavana aamuna. Kylmä, väsymys
ja pelko oman rakkaan puolesta olivat kropalle myrkkyä, mutta jollain tahdonvoimalla sitä jaksettiin.

14.5. aamulla kävin ajelemassa lähialueilla ja hoitelin asioita töihin päin, olihan selvää, että kaikki voimavarat laitettaisiin nyt
Sysiin, mikäli työnantaja vain tukisi minua. Ja tukihan se, ihan koko rupeaman
ajan. Yksi pakollinen palaveri olisi sinä
päivä, mutta sekin saatiin paikattua Tiian
ja Sallan avustuksella. Palaverissa ollessani sain klo 15 ja klo 16 uusia havaintoja
Sysistä jälleen sen saman ison tien varresta, josta edellispäivänkin havainto oli tullut. Havaintojen soittajat todensivat, että
koira oli hyvävointisen oloinen ja vähät välitti ihmisistä, jolkotteli vain rauhassa menojaan, vaikka se olikin nähty talojen pihapiireissä. Välitin havainnon paikalla ole-

K AT OA M I S E N E N S I M M Ä I N E N V U O R O K AU S I :
O t a y h t e y s e t s i j ä ko i r a l i i t t o o n t m s . a m m a t t i l a i s e t s i j ä t a h o o n , k u u n t e le ja noudata ohjeita
Te e k a t o a m i s i l m o i t u s s e k ä s o m e e n e t t ä p a p e r i s e n a j a e t t a v a k s i
s e u r a a v i n t i e d o i n:
- katoamispäivä
- ko i r a n r o t u /t u n t o m e r k i t
- a l u e , j o l t a k a t o s i (k a u p u n k i / k a u p u n g i n o s a r i i t t ä ä)
- ä l ä ke r r o ko i r a n n i m e ä i l m o i t u k s e s s a v ä l t t ä ä k s e s i v i e r a i d e n i h m i s ten omatoimietsinnäin
- oma nimi ja puhelinnumero
- o h j e e t ko i r a n n ä ke m i s e n v a r a l t a (S y s i n k a t o a m i s i l m o i t u k s e s s a l u k i:
” E i s a a k u t s u a e i k ä y r i t t ä ä o t t a a k i i n n i . N ä kö h a v a i n n o i s t a i l m o i t u s
o m i s t a j a l l e .”)
R a u h o i t a k a t o a m i s a l u e v a i n t u t u i l l e i h m i s i l l e / ko i r i l l e , j o s m a h d o llista
O t a y h t e y s a l u e e n m e t s ä s t y s e u r o i h i n (h e i l l ä o n p a r a s m a a s t o t u n t e m u s s e k ä m a h d o l l i s e s t i l o u k k u j a j a r i i s t a k a m e r o i t a m a a s t o s s a),
l ö y t ö e l ä i n t a l o i h i n , e l ä i n l ä ä k ä r e i h i n s e k ä p o l i i s i i n (e t e n k i n , j o s k at o a m i s p a i k a n l ä h e i s y y d e s s ä o n i s o t i e t a i j u n a r a t a)
P i d ä j a t k u v a s t i k i r j a a , m i t ä o n t e h t y m i h i n k i n a i k a a n , ke n e l l e s o i t e ttu, mistä mahdollinen havainto tullut, karttasovellukseen voi tehdä
merkintöjä esim. havainnoista tai epäillystä sijainnista.
N ä m ä t i e d o t a u t t a v a t e t e n k i n s i i n ä v a i h e e s s a , j o s k a r k u r i t e ke e s aman reitin päivittäin tai aikaistaa kiertoaan päivä päivältä tai –
p i d e m m ä n a j a n k a r u s s a o l o n j ä l ke e n – s i i r t y y h ä m ä r ä l i i k k u j a k s i t a i
jos houkuttelun epäonnistuessa r yhdy tään yrittämään loukuttamista.

ville, jotka laittoivatkin pyörät pyörimään
ihan kunnolla.
Nämä kaksi kultaista Ystävää olivat minun
poissa ollessani olleet uudelleen yhteydessä
Suomen Etsijäkoiraliiton Katjaan, joka nyt
oli valikoitunut yhteistyökumppaniksemme Sysin etsinnässä. Häneltä saatujen ohjeiden mukaan grillauspaikan sijainti vaihdettiin lähemmäs sitä aluetta, missä Sysistä
tehdyt havainnot olivat tulleet, kuitenkin
selkeästi kauemmas isosta tiestä. SEKL:n
ohjeiden mukaan suunniteltiin myös hajujälkien teko kellon viisareiden mukaisesti kohti grillauspaikkaa. Ensimmäiset jäljet tehtiin sukkahousu+kissanruoka-yhdistelmällä ja laumakaveri Hallan avustuksella. Myöhemmin vaihdoimme sukkis+kissi-setin korkistaan rei’itettyyn pulloon,
josta valutettiin lihaliemi+öljyseosta maastoon. Sukkahousuja oli aika turhauttavaa
vetää perässä risukossa, vatukossa ja hakkuuaukeilla, vaikka tieolosuhteissa ne toimivatkin hienosti. Ja koska ihmisten hyvyydellä ei näytä tällaisissa tapauksissa olevan mitään rajaa eikä kohtuutta, toi eräs
koiratuttavamme paikalle pallogrillin hiilineen, jonka oli käynyt kaupungista meille ostamassa.
Samaan aikaan useat muut vapaaehtoiset laputtivat järjestelmällisesti koko lähialueen kotoamme katoamispaikalle ja siitä kymmen kilometriä eteenkin päin. Myös
eläinlääkärit laputettiin, ja olipa muutama
vapaaehtoinen siivoamaan tarvittaessa somepäivityksiä, jos siellä sattuisi joku antamaan epäasiallisia
vihjeitä etsimiseen (esim. kaikki tuntemattomat heti paikalle etsimään ja huutelemaan, riistakameroita joka puolelle, loukutus kani-loukulla, dronen lennättäminen alueella. Kaikki nämä asioita, joita ei
missään tapauksessa kannata tehdä, jos tavoitteena on saada koira pysymään samalla alueella edelleen, tuntematta itseään jahdatuksi ja saalistetuksi.) Grillaus siis saattoi
alkaa, ja SEKL:n ohjeiden mukaan grilliin
ängettiin toinen toistaan pahanhajuisempi
eväitä: tonnikalaa, maksamakkaraa, hernekeittoa, kissanruokaa. Grillauksen tarkoituksena oli levittää koiralle turvaa tuovaa
ruoan tuoksua mahdollisimman laajalle
maastoon. Hajujäljet taas vahvistuivat grilliä kohden, niiden tekeminen siis aloitettiin sieltä kellonviisarin päästä tullen kohti grillipaikkaa.
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Loppuiltana ei uusia näköhavaintoja tullut,
mutta yöllä, kun olimme mieheni kanssa
kahdestaan grillipaikalla ja sammuttaneet
jo tulet ja pakkasimme kamppeita autoon
lähteäksemme yöksi kotiin, Sysi ulvoi. Sen
sydäntäsärkevä ulvonta kaikui jostain kaukaa, ja me hajosimme. Vielä ei ollut epätoivo iskenyt sillä tavoin kuin se nyt teki.
Puristimme kynsiä kämmeniin, jotta emme olisi ulvoneet takaisin Sysille. Kotona
ulvomme välillä koko porukka: jos toinen
lapsistamme itkee, Sysi aloittaa ulvonnan,
johon me aikuiset ja toinen lapsistamme
usein lähtee mukaan. SEKL kuitenkin ohjeisti äänenkäyttöä siten, että mitään ääntä,
mihin pystyy sisällyttämään minkäänlaista
tunnetta, ei saa koiraa kutsuessa käyttää.
Etsinnöissä ihmisen päällimmäisiä tunne-

tila on paniikki ja huoli, ja niitä tunteita ei
voi koiralle tietenkään välittää, jos se meinataan houkutella luo. SEKL suositteli tietenkin kaverikoiran ääntä, ja sitten koiralle
tuttujen tavaroiden, lelujen, ruoka-astian,
pillin – jos koiralle on sen käyttö opetettu
– ja muiden mekaanisten, tunteettomien
äänten käyttöä kyllä erittäin lämpimästi.
Ulvonta lakkasi, ja me lähdimme odottelun jälkeen kotiin.

KESKIVIIKKO
15.5 aamulla ajoin grillauspaikalle. Puoli kahdeksalta aloitin hajujälkien vahvistamisen tieosuuksille. Muutama aamulenkkeilijä hieraisi silmiään, kun toivotin hyvät huomenet vetäen perässäni sukkahousua, jonka jalkaosa oli täynnä kissanruokaa. Saattoivat pitää minua hulluna. Kun
olin järkyttänyt kanssaeläjiä riittävästi sukkahousuillani, palasin grillipaikalle ja aloin
grillauksen.
Puolenpäivän aikaan sain taas apua ja seuraa Sallasta, joka vahvisti loppuja hajujälkiä
ja istui kuuntelemaan huolet ja murheet.
Ja sitten. Sysi. Siinä se seisoi parinkymmenen metrin päässä ja katsoi meitä. Onneksi
olimme saaneet jälleen ammattilaisen oh-

KO I R A N A L U E E N K A R T O I T TA M I N E N J A H O U K U T T E L U N A L O I T U S
J o s o l e t o n n i s t u n u t k a r t o i t t a m a a n ko i r a n k ä y t t ä m ä ä a l u e t t a , e t s i a l u e e n ke s k i p i s t e j a p y s t y t ä g r i l l a u s p a i kk a s i i h e n (t i e t e n k i n s e k ä p a l o - e t t ä l i i ke n n e t u r v a l l i s e e n p a i k k a a n). Vo i t m y ö s g r i l l a t a k a t o a m i s p a i k a l l a , j o s
h a v a i n t o j a t a i t i e t o a ko i r a n l i i k ke i s t ä e i o l e . A l o i t a g r i l l a u s m a h d o l l i s i m m a n p i a n .
G r i l l a u k s e n a v u l l a m a a s t o o n l e v i ä ä m a h d o l l i s i m m a n l a a j a l t i r u o a n t u o k s u a , j o k a t u o ko i r a l l e t u r v a a v i e r a a s sa paikassa
G r i l l a a m a h d o l l i s i m m a n v o i m a k a s t u o k s u i s i a j a ko s t e i t a r u o k i a . O t a h u o m i o o n m y ö s t a l o u d e l l i n e n n ä kö k u lm a : v o i t j o u t u a g r i l l a a m a a n y m p ä r i v u o r o k a u d e n u s e i t a p ä i v i ä , j o p a v i i k ko j a . Va l i t s e s e l l a i s t a g r i l l a t t a v a a ,
j o k a e i v i e s i n u a ko n k u r s s i i n .
- tonnikala
- kissanruoka
- h e r n e ke i t t o
- l a n t t u l a a t i k ko
- maksamakkara
- lihaliemi
Te e h a j u j ä l k i ä g r i l l a u s p a i k a l t a n . 1 k m ke l l o n v i i s a r e i d e n m u k a i s e s t i (k l o 12, 2, 4 , 6 , 8 , 1 0)
J ä l k i t e h d ä ä n a i n a a l o i t t a e n k a u i m m a s t a p i s t e e s t ä , v a h v i s t a e n j ä l ke ä ko h t i g r i l l a u s p a i k k a a
H a j u j ä l ke ä t e h d ä ä n m a h d o l l i s i m m a n v o i m a k a s t u o k s u i s e l l a , n e s t e m ä i s e l l ä /- p i t o i s e l l a r u o a l l a (e s i m . k i s s a n r u o k a , l i h a l i e m i - ö l j y s e o s , n a u d a n m a h a) k ä y t t ä e n j o ko ko r k i s t a a n r e i ’ i t e t t y ä m u o v i p u l l o a t a i s u k k a h o u s u j a
(s u k k a h o u s u j a k a n n a t t a a v a r a t a m u k a a n u s e a p a r i , n e s a a t t a v a t r e v e t ä m a a s t o s s a h e r k ä s t i)
O l e t i l a n t e e n t a s a l l a j a s e n j o h t a j a (t a i j o s e t i t s e v o i o l l a p a i k a l l a j a t k u v a s t i , n i m e ä e t s i n n ö i l l e v a s t u u h e n k i l ö, j o s s e l l a i n e n o n s a a t a v i l l a (y s t ä v ä , p e r h e e n j ä s e n , e t s i j ä a m m a t t i l a i n e n t m s .)
Va r m i s t a , e t t ä k a i k k i e t s i t ä ä n o s a l l i s t u v a t o v a t a s i o i s s a s a m a l l a s i v u l l a
K u k a a n e i l ä h d e s o o l o i l e m a a n , k a i k k i t i e t ä v ä t m i t ä t e h d ä , k u n ko i r a t u l e e n ä k y v i i n / l ä h e s t y y
J ä t ä t u n t e e t ko t i i n , j o s m a h d o l l i s t a . P y r i t o i m i m a a n j ä r ke v ä s t i j a k a r k u r i n a i v o i l l a a j a t e l l e n , s i i h e n y h t ä l ö ö n
ei mahdu inhimillisiä tunteita.
J o s t u n n e t t a r v e t t a i t ke ä , i s ke e p a n i i k k i , a h d i s t u s t a i y l i t s e p ä ä s e m ä t ö n e p ä t o i v o, k ä y ko t o n a l e p ä ä m ä s s ä j a
palaa etsintäpaikalle uusin voimin ja tunteet purettuina.
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jeet tähänkin skenaarioon. Aloimme keskustella niitä ja näitä (tv-sarjat, lasten kasvatus, satujen lukeminen netistä; you name
it, we spoke it!) ja yritimme pitää äänemme
mahdollisimman normaaleina ja olemuksemme mahdollisimman vähän uhkaavina, istuimme siis massaa ja luimme satuja.
Mutta Sysi meni menojaan, se ei tunnistanut minua enää. Näin nopeasti se villiintyminen kävi.

oli myös hyvä paikka käydä romahtamassa. Kun astui taloon, jossa vastaan tuli vain
hätääntynyt ja yksinäinen Halla, saivat pelot ja surut tulvia sen turkkiin. Näin jaksoi
taas olla tunteettomana etsintäpaikalla ja
keskittyä asioiden oikein tekemiseen tuntemisen ja pelkäämisen sijasta.

Hetken päästä Sysin lähdettyä saimme havainnon, Sysi oli jälleen tiellä. Ajoin perään
nopeasti pieneltä metsätieltä. Siinä se taas
seisoi, niin lähellä mutta niin niin kaukana. Katsoi minua ja kuunteli höpötystä.
Käveli poispäin, pysähtyi jälleen kuuntelemaan. Meni kauemmas ja kauemmas, ei
juossut karkuun vaan eteni rauhallisesti,
ikään kuin välillä pysähtyen kuuntelemaan
tutunkuuloista ääntä ja outoa, makkarapakettia rapistelevaa naista. Ja sinne se meni, katosi tien päähän metsään. Sen päivän
havainnot olivat siinä, uusia mahdollisuuksia ei tullut. Päivän töiksi jäivät hajujälkien
vahvistaminen ja grillaus. Onneksi oksettavaan grillatun hernekeiton hajuun tottui
nopeasti, se nimittäin haisee.

16.5 sama kaava toistui: aamulla grillipaikalla hajujälkien vahvistusta sekä grillausta. Jälleen Sallaa saapui auttamaan, tuoden
tällä kertaa kaverikoiramme Lumon mukanaan tuttuja hajuja tuomaan. Minä grillasin ja ropisutin tasaisin väliajoin omien
koirien nappuloita ruokatynnyristä kuppiin, ihan kuin kotona ruoka-aikaan. Lumo oli merkannut metsää ja jäänyt piipittelemään moneen otteeseen hajujälkien teon

Puolenyön aikaan oli taas aika lähteä kotiin. Jätin grillipaikalle omia vaatteitani sekä Sysin lempilelun, ja teelusikallisen verran kissanruokaa, mikäli se sattuisi jo liikkumaan yöaikaan päivän sijasta. Kotona
nukkuminen oli kyllä hyvä ratkaisu omien
voimavarojen kannalta. Lämpimässä nukkuminen ja edes jonkinlainen syöminen
pitivät minut toimintakykyisenä, sekä
myös ajatus siitä, että edes nukuin saman
katon alla loppuperheen kanssa, lapsia alkoi jo olla melko ikävä, enhän ollut nähnyt
heitä kohta kolmeen vuorokauteen. Koti

TORSTAI

yhteydessä, nostaen hiukan toivoa siitä, että Sysi olisi edelleen alueella. Jälkien teon
jälkeen Salla lähti ja jäin yksin grillaamaan.
Olimme sopineet mieheni kanssa, että hän
tuo Hallan paikalle loppupäiväksi, koska toiveissa oli, että Sysi tekisi saman kierroksen samaan aikaan kuin edellispäivänäkin ja saisimme Hallasta tuttua ja turvallista hajua paikalle mahdollisimman tuoreena. Halla oli onneksemme vielä juoksuinen, joten siitä lähtevä hajukin olisi maksimaalinen. Sovimme, että Marko jäisi Hallan kanssa tienristeykseen, jotta ne saisivat
hätistettyä Sysiä kohti grillipaikkaa, mikäli
se taas menisi tielle. Oletuksena siis oli, että Sysin kierros ajoittuisi taas klo 14 paikkeille kuten edellisenäkin päivänä.

Mieheni oli vasta paikkailemassa kamoja
lähteäkseen grillauspaikalle, kun Sysi näyttäytyi. Siinä se taas seisoi, kahta tuntia etuajassa edellispäivään. Mikään suunniteltu ei ollut valmiina, Marko ja Halla vasta
matkalla. Soitin Markolle ja kehotin laittamaan hösseliksi ja jäämään tienristeykseen.
Sysi lähestyi. Kävelin pois olevinaan puhelimeen puhuen. Auto. Paikallinen papparainen körötteli kohti minua ja Sysiä. Ajattelin, että tämän päivän mahdollisuus meni
tässä. Pysäytin herran ja kerroin päällänsä
olevasta karkulaisen kiinniottotilanteesta ja
pyysin, ettei ajaisi koirani päälle. Mies teki
työtä käskettyä ja jatkoi matkaansa rauhallisesti, ajaen Sysin ohi, joka edelleen törötti
tiellä ja tuijotti minua. Jatkoin matkaani ja
toivoin, että Sysi seuraisi. Niin se tekikin,
ja grillin ohitettuani pysähtyi haistelemaan
grillin antimia. Pieni toivo jo heräsi rinnassani, nytkö se saataisiin! Mutta metsään
meni, kirjaimellisesti. Sinne se paineli takkuiset housut vilkkuen. Onneksi kuitenkin
siihen suuntaan, mikä ei pääty isolle tielle ja jonka Salla oli juuri reilu tunti taaksepäin Lumon kanssa hajulla vahvistanut.
Siinä samassa Marko kaartoi paikalle Hallan kanssa. Juoksin hakemaan Hallaa ja kehuin sitä kovaan ääneen ja lässytin minkä
ennätin. Kun palasimme grillipaikalle, Sysi
tuli hajujälkeä pitkin takasin kohti grilliä.
Ja sitten se tapahtui: se näki Hallan. Voisin
vaikka vannoa kuulleeni se naksahduksen,
joka Sysin päästä kuului, kun se palasi takaisin laumamme jäseneksi, muisti meidän
olevan sen ja sen meidän. Se juoksi suoraan syliini ja saimme koko porukka osaksemme varmasti juuri sen määrän salukipusuja, joita Sysi ei ole meille antanut koko
elämänsä aikana. Ja siinä se oli. Koira hihnaan, maksamakkaraa naamaan ja konttiin. Sysi nukahti saman tien, kun kontti
meni niiden perästä kiinni. Ja se nukkui,
nukkui koko loppupäivän, nukkui koko seuraavan päivän, nukkui vielä seuraavankin. Toipui. Palasi ennalleen, meidän
koiraksi.
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Meidän remmi
Riikka Siurola
PERTTI RANTALA

Kuka olet ja ketä laumaasi
kuuluu?
Olen Riikka Siurola ja laumaani kuuluu 2 salukipoikaa; Faro (Desierto Belleza Formula Ferrari) ja Kasmir (Dix
Dax Negmah Al Namir), sekä 3 ihmispoikaa (Jooa 15 v., Tuomas 13 v.
ja Aleksi 10 v.) sekä avomies Tommi.
Asun tällä hetkellä Espoossa, mutta
kun rakennusprojektimme valmistuu,
olen muuttamassa takaisin Helsinkiin,
josta olen myös kotoisin.
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Miten päädyit salukiin?
Taisin olla 17–18-vuotias, kun istuskelin silloisen poikaystäväni parvekkeella Helsingin Puistolassa. Parvekkeen
edessä oli siihen aikaan iso rakentamaton pelto-alue. Oli kesä ja join kaikessa rauhassa aamukahvia parvekkeella. Kahvit olivat mennä väärään kurkkuun, kun näin pellolla juoksevan jotain aivan käsittämättömän kaunista: kaksi black tan -salukia kirmasivat
pellolla vapaana täyttä laukkaa ottaen
toisistaan mittaa, omistajan kävellessä
kaukana takana. Näky oli unohtumaton ja jätti sieluuni oudon tunteen…
Haaveekseni jäi oma saluki.

Aikaa kului; tuli opinnot, työt ja perheen perustaminen. Näky näistä juoksevista salukeista ei kuitenkaan koskaan
unohtunut. Myöhemmin, noin 20
vuotta myöhemmin aloin etsiä aktiivisesti tietoa salukeista, haastattelin salukin omistajia ja kävin useamman vuoden seuraamassa näyttelyitä ja juoksukisoja HVK:lla, seurasin astutuksia ja
uusia pentueita. Ja lopultakin pääsin
toteuttamaan pitkäaikaisen haaveeni ja
meille muutti vuonna 2012 ensimmäinen ikioma salukipoikani Faro. Neljä
vuotta myöhemmin lauma täydentyi
toisella salukipojalla, kun pikku-Kasmir liittyi laumaan mukaan.

M E I DÄ N R E M M I

Mitä harrastat salukiesi kanssa?

Millainen on ihannesalukisi?

Tulevaisuutesi salukien parissa

Pidän itseäni hyvin pienimuotoisena saluki-harrastelijana. Olen käynyt
molempien salukipoikieni kanssa ohjatun koirien perustottelevaisuuskurssin. Kurssi käytiin koirien ollessa vielä
pentuja, 5-6kk:n ikäisiä. Kurssi oli erittäin hyödyllinen sekä koirille että minulle: kurssi oli oiva paikka sosiaalistaa
pentuja sekä parantaa kontaktia omaan
koiraan. Ja kyllähän se saluki oppi ne
samat temput siinä missä muutkin rodut ne oppivat – kunhan vain namia
oli riittävästi mukana.

Ihannesalukini on monipuolinen harrastuskoira, joka taipuu niin juoksukuin näyttelypuolellekin. Ihannesalukillani olisi ehdottomasti ”terve pää”:
meidän laumaamme ei sovi arka eikä
aggressiivinen koira. Ihannesalukini
olisi myös kaikin puolin terve perimältään. Olen kiitollinen molempien koirieni kasvattajille siitä, että he auttoivat
minua valitsemaan itselleni sopivan ja
näitä piirteitä mahdollisimman hyvin
vastaavan salukin, jonka kanssa on ollut mukava harrastaa.

Toivon, että voisin harrastaa monipuolisesti salukieni kanssa vielä mahdollisimman pitkään ja koirat pysyisivät
terveinä. Toivoisin myös, että tulevaisuudessa ehtisin tehdä enemmän talkoo- ja vapaaehtoistyötä salukiharrastuksen parissa. Tämä on myös tavoite
itselleni kauteen 2020.

Myöhemmin aloitin koirien kanssa
juoksuharrastelun radalla edeten varovasti pentutreeneistä kokeneempien
koirien ratatreeneihin. Myös maastojuoksupuoli veti kovasti puoleensa
ja useissa maastokisoissakin on tullut
juoksuharrastuksen myötä myöhemmin käytyä.
Kasvattajan kannustamana uskaltauduin myös viemään ensimmäistä salukiani näyttelyihin – alkuun ei tullut
mieleenikään, että juoksisin itsekin jonain päivänä näyttelykehässä – näin
kuitenkin kävi.

Mikä salukissa ihastuttaa /
vihastuttaa?
Salukin luonne; itsenäisyys, omaperäisyys ja viisaus; tilanteesta riippuen
luonteenpiirteet ihastuttavat ja vihastuttavat. Koira, joka täytyy toisinaan
houkutella syömään ja lenkille, mutta
jonka antaa rakkautta omalle laumalleen niin suurella kauhalla, että lautasen reunat eivät meinaa välillä riittää.
Salukia ei yksinkertaisesti voi muuta
kuin rakastaa suurella sydämellä.

... join kaikessa rauhassa
aamukahvia parvekkeella.
Kahvit olivat mennä väärään kurkkuun, kun näin
pellolla juoksevan jotain aivan käsittämättömän kaunista: kaksi black tan -salukia kirmasivat pellolla vapaana täyttä laukkaa ottaen
toisistaan mittaa, omistajan kävellessä kaukana takana. Näky oli unohtumaton ja jätti sieluuni oudon
tunteen…

Mikä on kohokohta
salukiurallasi?
Valtavasti iloa toi minulle ihan ensimmäinen serti, jonka Faro sai salukikerhon maastokisoista 2015. Tunne oli
unohtumaton ja nostattaa vieläkin vedet silmiini. Myöhemmin näitä sertejä tuli lisää… mutta sitä ensimmäistä
en unohda koskaan. Myös nuoremman
koirani (Kasmir) valioituminen muotovalioksi kesällä 2019 oli myös tunteita herättävä kokemus ja päämäärä,
johon en koskaan omilla resursseillani
uskonut pääseväni.

Terveiset salukiväelle
Monet kiitokset kaikille saluki-ihmisille, ystäville, harrastajille ja kasvattajille, jotka olette minua jaksaneet
vuosien varrella ohjata ja opastaa niin
näyttely-, kuin juoksupuolellakin. Yhdessä vietetty aika maastojuoksupeltojen ja näyttelykehien reunoilla, elämän
ilojen ja surujen jakaminen näiden ihmisten kanssa koiria unohtamatta on
ollut sitä parasta antia, mitä yhteinen
harrastus koiran kanssa voi parhaimmillaan antaa. Toivotan kaikille kanssaharrastajille mukavaa syksyä ja tulevaa talvea – ja tietysti paljon rapsutuksia kaikille salukeille!
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Kun minä ja 23 muuta puhuimme koirista
TEKSTI CAROLINE COILE
JULKAISTU ALUN PERIN THE CANINE CHRONICLESSA SYYSKUUSSA 2019

”Onko sille tehty DM-testi?” Degeneratiivisen myelopatian geenitesti on koirien
geenitestauksessa uusinta uutta. Samalla se on täydellinen esimerkki siitä, kuinka geenitestaaminen voi hyvänä ideana
mennä pieleen. Tämä oli yksi niistä viesteistä, joita kuulin ollessani puhujana koirien terveyttä koskevassa konferenssissa St
Louisissa. Konferenssi oli järjestyksessään
yhdestoista Nestle Purinan järjestämä sitten vuoden 1997. Konferenssissa tieteentekijät, eläinlääkärit ja tutkijat jakavat huoliaan ja ratkaisujaan koirien terveyteen liittyvissä asioissa muodollisesti ja epämuodollisesti. Usealla tämän vuoden puhujalla oli AKC Canine Health Foundationin
myöntämä apuraha ja esityksissään he keskittyivät ravitsemukseen ja sairauksiin, immunologiaan ja sairauksiin, tartuntatauteihin ja syöpään, genetiikkaan sekä sairauksiin ja rotujen monimuotoisuuteen. Tulen
kirjoittamaan näistä aiheista lisää tulevina
kuukausina.
Ennen kuin jatkan, haluan nostaa esiin
Minnesotan yliopistossa työskentelevän
Erin Dickersonin tutkimuksen hemangiosarkooman hoidosta. Hän kertoi, että
propranololin ja kemoterapia-aine doxorubicin yhdistelmä lisää selviytymismahdollisuuksia. Koska propranolol on jo FDA:n
(Food and Drug Administration, suom.
huom.) hyväksymä, se tulisi lisätä hemangiosarkooman hoitoon välittömästi.
Jerold Bell puhui kasvattamisen strategioista ja kuinka kasvattajat usein käyttävät väärin geneettisiä testejä ja niiden IDEOITA.

Saluki 50

Degeneratiivisen
myelopatiatestin historiaa
Noin kymmenen vuotta sitten tutkijat tekivät tutkimuksellisen läpimurron huomatessaan, että degeneratiiviseen myelopatiaan sairastuneet koirat olivat homotsygoottisia sod1-geenin mutaation c.118>A osalta. Tutkimukseen osallistuneet koirat olivat
boksereita, chesapeakelahdennoutajia, saksanpaimenkoiria, welsh corgi pembrokeja
ja rhodesiankoiria.
Tutkimus ei päätynyt otsikoihin ainoastaan siksi, että se vaikutti olevan vastaus joskus hankalasti diagnosoitavan
DM:n diagnosointiin, vaan myös siksi,
että se korosti sairauden geneettistä samankaltaisuutta ihmisten ALS:n kanssa (amyotroﬁnen lateraaliskleroosi). Testi
on ollut saatavilla vuodesta 2009 alkaen
ja se toteaa koiran joko terveeksi, kantajaksi tai todennäköiseksi sairastujaksi. Tämän jälkeen sod1-mutaatio on löydetty yli
175 koirarodusta, mutta näistä varsinainen DM on tunnistettu vain 32 rodussa.
Boksereissa 45 % koirista on homotsygoottisia sod1-mutaation suhteen ja ovat
todennäköisiä sairastujia, 35 % on kantajia ja 20 % koirista on terveitä. Kuitenkin boksereilla esiintyy vähemmän
DM:aa kuin saksanpaimenkoirilla, joista kuitenkin vain noin 15 % on samaperintäisiä. Vaikka degeneratiivista myelopatiaa sairastavilla koirilla on yksi tai kaksi sod1-mutaatiota (berninpaimenkoirilla
on oma mutaationsa), ei kuitenkaan kaikilla koirilla ole sairautta, vaikka niillä olisikin kaksi ”sairauden alleelia”. Sairastuminen lieneekin riippuvaista muista tekijöistä, mahdollisesti muissa lokuksissa olevista alleeleista, jotka toimivat yhdessä sod1:n kanssa. Jos boksereiden jalostuskannasta poistettaisiin 45 % rodun edustajista
– tai mikä pahempaa myös sairauden kantajat – sillä olisi kauaskantoisia seurauksia.

Bellin mukaan jalostukseen ei pidä käyttää
vain terveeksi testattuja yksilöitä. Hänen
mukaansa testituloksista ei tarvitse välittää,
ellei koiralla ole ensimmäisen polven oirehtivia sukulaisia, koska penetranssi (geenin
ilmenemisyleisyys) ei ole vain geenin vaikutusta, vaan se vaihtelee roduittain.
Tarkkaillaanpa nyt tilannetta useimmissa roduissa. Jos testaat ranskanbulldoggisi ja se sillä on kaksi ”DM-geeniä” (kuten
useimmat virheellisesti sanovat), saat silloin tulokseksi ”todennäköinen sairastuja”. Kuitenkin ranskanbulldogin todennäköisyys sairastua on hyvin erilainen kuin
saksanpaimenkoiran. Ranskanbulldogilla
ei toistaiseksi ole ollut yhtäkään diagonoosia degeneratiivisesta myelopatiasta. Tällöin ei ole väliä onko sod1-mutaatio yhdellä tai jokaisella ranskanbulldogilla, koska yksikään rodun edustaja ei tällä tiedolla
sairastu DM:aan.

... Tämän jälkeen sod1-mutaatio on löydetty yli 175
koirarodusta, mutta näistä
varsinainen DM on tunnistettu vain 32 rodussa.
join kaikessa rauhassa

Vaikka sod1-mutaatio on löydetty 175
koirarodusta, vain 32 rodun kohdalla sen
on todettu liittyvän sairastumiseen. Geenitestillä ei tällöin ole merkitystä muille
143 koirarodulle, mutta valitettavasti kasvattajat ja rotuyhdistykset eivät aina ymmärrä asiaa. Nämä kasvattajat tekevät jalostuspäätöksensä geenitestien perusteella, vaikka koirat eivät edes tulisi sairastumaan DM:ään. Ja mikä pahinta –geenitesti DM:n varalta on voitu jopa lisätä
pakolliseksi terveystutkimukseksi, vaikka
rodussa ei sairautta ole.
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Mitä haittaa testaamisesta voisi olla? Ilmiselvin vaikutus on sillä, että todella hyviä
koiria vedetään pois jalostuksesta testituloksen perusteella, vaikka sairautta ei rodussa esiinny. ”Todennäköinen sairastuja”-tuloksen saaneiden koirien omistajat
voivat myös olettaa kaikkien samankaltaisten oireiden liittyvän degeneratiiviseen
myelopatiaan ja tällöin koira voi jäädä ilman oikeaa diagnoosia jonkin hoidettavissa olevan sairauden osalta, kuten esimerkiksi IVDD:n (intervertebral disk disease,
Suomen Kennelliiton lyhentämänä IDD,
suom. huom.).
Jalostuskoirien valitseminen harvinaisten ja vähämerkityksisten ominaisuuksien perusteella ei auta todellisina haittoina pidettävien sairauksien kuten IVDD:n
ja hengitystieongelmien osalta. Jättäisitkö siis ranskanbulldoggien koirakannasta
pois ne koirat, joilla on ”sairas”-tulos vai
ne koirat, joille kehittyy hengitystieongelmia ja IVDD? Vai jättäisitkö nämä kaikki
koirat pois jalostuksesta ja kutistaisit geenipoolin? Ei myöskään pidä jättää huomiotta, että todennäköisillä sairastujilla
voi kuitenkin olla joitakin muita geenejä, jotka estävät DM:n puhkeamisen. Tällöin tulit poistaneeksi geenipoolista nekin
koirat, joilla oli tämä sairauden puhkeamisen estävä geeni. Erityisen huolestuttava lopputulos, jos nämä geenit olisivat
tuoneet vastustuskykyä muille geneettisille sairauksille.

Villi ja villimmäksi mennyt
geenitestaus
Geenitestaus on tärkeä edistysaskel koirien terveydelle, mutta jos testituloksia ei
käytä oikein, ne ovat arvottomia. 30 vuotta sitten geenitestejä oli yksi, nyt niitä on
satoja. Aiemmin vain eläinlääkärit tai jopa vain erikoistuneet eläinlääkärit saattoivat lähettää testejä ja vastaanottaa tuloksia.
Nyt testin voi tehdä kotona. Ja mikä pahinta, testitulokset voi jokainen tulkita itse
kotonaan kenties muutamien selitteiden ja
Facebook-kavereiden avulla, joilla ei välttämättä kuitenkaan ole tarvittavaa taitoa tulosten tulkitsemiseen.
Jotkut kertovat tekevänsä testit jälkipolvia varten: mikäli tulevaisuudessa rodussa sattuisi puhkeamaan jotain uutta. Tämä
on hyväksyttävä perustelu tiettyyn pisteeseen asti, mutta ongelma on siinä, että olemassa on niin paljon enemmän testejä kuin
on todennäköistä, että sairaudet näkyisivät
testituloksissa. Järkevämpi tapa olisi säilöä

koirasi DNA:ta tulevaisuuden geenitestejä
varten.
Jotkut ottavat itse poskisolunäytteitä ja säilyttävät niitä koiran muiden tietojen kanssa. Eddie Dzuik kehotti lähettämään näytteet Canine Health Information Centerin DNA-pankkiin, jossa on nykyisin lähes 30 000 näytettä 198 eri koirarodusta. Jokaiseen näytteeseen on liitetty koiran
relevantit terveystiedot, jotta tutkijat voivat käyttää näytteitä tulevissa projekteissa. Dzuik korosti, että koiran terveystietoja tulee myös päivittää varsinkin, jos koira
sairastuu. Aloitteellisuus DNA-näytteidenkeruussa (verta tai poskisolunäytteitä) on
helppo urakka rotuyhdistyksille.
DNA-testejä pidetään erehtymättöminä
ja kurkistusaukkona geneettisen terveyden
ihmeelliseen maailmaan. Sitä ne kuitenkaan eivät ole. Jotkin testit kertovat mustavalkoisesti koirasi olevan sairas ja toiset
kertovat koirallasi olevasta riskistä sairastua. Kaikki eivät kuitenkaan ymmärrä tämän eroa. Kuten jo aiemmin totesin, ”todennäköinen sairastuja” tarkoittaa DM:n
osalta hyvin eri asioita esimerkiksi ranskanbulldogeille ja saksanpaimenkoirille.
Testien laatu vaihtelee niiden merkittävyyden mukaan. Värien geneettinen selvittäminen on mahdollista useimmille väreille
ja kuvioille. Meillä on vaikeaselkoisia testejä sairauksien varalle, joihin kuitenkin vain
muutama koira sairastuu. Siltikään testattavat sairaudet eivät ole niitä, jotka koskettavat useimpien sairaiden koirien arkea ja
aiheuttavat huolta niiden omistajille. Näihin kuuluu AKC:n haastattelututkimuksen
mukaan lonkkaviat, allergiat, epilepsia, hemangiosarkooma ja kilpirauhasen vajaatoiminta. Näistä yhteenkään ei ole olemassa
DNA-testiä. Siitä huolimatta, että koirasi
olisikin geenitestin mukaan terve 150 eri
sairaudesta (joista yhtäkään ei edes esiintyisi koirasi rodussa), tulos ei tarkoita sitä, että koirasi olisi terve kaikkien perinnöllisten
sairauksien osalta – vaikka näinkin kuulin
erään koiranomistajan kehuvan.
Kaikkea ei voi testata. Jokaisella koiralla on
mutaatioita. Testaamisella ei saa etulyöntiasemaa, vaikka testaisi 170 sairautta, joista
169 ei esiinny rodussasi. Sen julistaminen,
että koirallasi ei ole näitä 170 sairautta ei
kuitenkaan takaa, että se olisi terve rodulle
tyypillisten sairauksien osalta – joille ei todennäköisesti ole edes olemassa geenitestiä.

Myöskään kaikki geenitestit eivät ole samanarvoisia. Markkereita käyttävät testit eivät ole yhtä luotettavia ennustamaan
kuin ne, jotka tutkivat varsinaisia sairautta aiheuttavia geenejä. Myöskään kaikki testejä myyvät yritykset eivät ole tasalaatuisia. Virheitä voi sattua. Eläinlääketieteellisillä geenitesteillä ei ole yleistä
laadunvalvontajärjestelmää.
Brenda Bonnet, the International Partnership for Dogsin toiminnanjohtaja, toimii
yhdistyksessä, joka pyrkii listaamaan relevantit geenitestit jokaiselle rodulle sekä arvioimaan nykyisiä testejä. Yhdistyksen ”Harmonization of Genetic Testing for
Dogs” (HGTD) sisältää tiedot kolmesta sadasta testistä, 30 geenitestiyrityksestä ja yli
400 rodusta, ja tietoja voi tarkastella osoitteessa www.dogwellnet.com. Yhdistys kokoaa Health Strategies Database for Dogs
-tietokantaa, josta voidaan hakea roduittain, maittain ja sairauksittain suosituksia
millaisten geenitestien tekeminen voi olla
suositeltavaa.

Kun kaikki ei ole
niin yksinkertaista:
Miksi ei ole olemassa
dermatomyosiitti-geeniä
Tällä hetkellä kenelläkään ei ole keskitettyä päätösvaltaa siitä, mikä määrittelisi testin olevan valmis markkinoille, vaikka se siellä jo olisi, tai onko se pätevä.
Leigh Ann Clark (tuttu merle- ja harlekiinivärien genetiikasta) puhui tutkimuksestaan, jonka tavoitteena on kehittää dermatomyosiitin varalta geenitesti collieille ja
shetlanninlammaskoirille.
Ihmislapsilla dermatomyosiitti on yhteydessä yhteen MHC-alueen haploryhmään.
Kun Clark tutki sairastuneita koiria, hän
havaitsi, että kaikilla collieilla ja useilla
shetlanninlammaskoirilla oli tämä sama
haploryhmä. Pelkästään tämän tiedon valossa hän olisi voinut tuntea kiusasta rynnätä turuille ja toreille ja julistaa kehittäneensä uuden geenitestin. Kuitenkin myös
monella sairastumattomalla koiralla on tämä sama haploryhmä. Jos geenitesti perustuisi vain tähän yhteen haploryhmään,
sen avulla voisi tunnistaa joidenkin koirien kuuluvan riskiryhmään, mutta muille se olisi testinä harhaanjohtava. Clark siis
jatkoi tutkimustaan ja etsi muita mahdollisesti asiaan liittyviä haploryhmiä ja löysikin
lopulta kaksi, jotka esiintyivät muita
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useammin sairailla koirilla. Kävi ilmi, että
kolmen erillisen MHC-alueen geenit kommunikoivat keskenään siten, että koiralle
saattoi kehittyä dermatomyosiitti. Jos sinulla on yksi geeni, josta on olemassa kaksi
varianttia, niistä voidaan saada kolme erilaista genotyyppiyhdistelmää. Jos tutkitaan
kahta lokusta, joissa molemmissa on kaksi
alleelia, niistä voidaan saada yhdeksän erilaista yhdistelmää. Ja jos lokuksia on kolme, joissa kussakin on kaksi alleelia, niistä voit saada 27 erilaista yhdistelmää. Asia
on siis todellisuudessa monimutkaisempi
kuin kuin yksi variantti yhdessä lokuksessa
– etenkin jos otetaan huomioon, että toisessa lokuksessa oleva variantti saattaa olla perinnöllisesti merkityksellisempi kuin
toinen.
Edellisistä 27 vaihtoehdosta yhdeksän
muodosti keskinkertaisen tai korkean sairastumisriskin ja yhdessä ne muodostivat
93 % kaikista tapauksista. Jokaisella dermatomyosiittiin sairastuneella koiralla oli
AABBCC tai AABBCc. Sairastumisen riski oli suuri myös koirilla, joilla oli AABbCC tai AaBBCC, keskikertainen riski oli
yhdistelmillä AAbbCc tai aaBBCC ja matala yhdistelmillä aabbCC tai AaBbCc.
Ja tässä vaiheessa tulosten tulkinta mutkistuu. Genotyyppi kertoo koiran riskistä sairastua ja antaa täten myös suuntaviivat sen
jalostusparin valintaan. Tavoite on yhdistää
vanhemmat, joiden jälkeläisistä mahdollisimman harvalla olisi suurta sairastumisen riskiä ennakoivat geenit. Yhdistämällä kaksi matalan riskin koiraa (AaBbCc)
niiden on silti mahdollista tuottaa todennäköisimmin sairastuvia jälkeläisiä (AABBCC) mutta myös kaikkia muita todennäköisyyksiä. Kuitenkaan korkean riskin koiraa ei tarvitse poistaa rodun geenipoolista,
kunhan se vain yhdistetään sellaiseen jalostuspariin, jonka geeneihin yhdistettynä jälkeläisillä on pienempi riski sairastua.
Keskeinen teema kaikkien esiintyjien mielestä oli se, että geenitestien ei tulisi määritellä kasvatustyötä, mutta niitä tulisi oppia
käyttämään järkevästi. Tässä joitain kommentteja paneelikeskustelusta:
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Älä sekoita työkaluja
tavoitteisiin
• On parempi löytää tapoja hoitaa sairautta
ennemmin kuin poistaa se geenipoolista.
• Missään rodussa ei MHC heterotsygotia
vs. homotsygotia ole yhdistetty sairauteen. Kaikki immuuniperäiset sairaudet
ovat liittyneet tiettyihin MHC geeneihin, eivät geenien monimuotoisuuteen.
• Rodun terveyden kannalta on parempi säilyttää useita sukulinjoja, joka on
mahdollista, koska kasvattajilla on erilaisia painotuksia kasvatustyössään (käyttö,
ulkomuoto) sekä erilaisia tulkintoja rotumääritelmästä. Ei ole syytä yhtenäistää
koko rodun geenipoolia tekemällä pelkkiä ulkosiitosyhdistelmiä.
• Jokaisessa rodussa tulisi toteuttaa terveyskyselyjä, ja sen jälkeen kasvattajien
tulisi valita jalostusmateriaalinsa sekä todellisia ongelmia vastustaen että rodun
hyviä puolia korostaen.
• Tietyt sairaudet ovat kiistämättä liitoksissa tiettyihin kehonmuotoihin ja niitä
piirteitä tulisi jalostaa rodusta pois kuten brakykefaalisten hengitystiesairaudet
tai suuri koko ja osteosarkooma. Näitä
piirteitä tulisi jalostaa rodusta ulos eikä
jäädä odottamaan geenitestiä, jota ei ehkä koskaan saada kehitettyä. Tai mikäli
sellainen kehitettäisiin, se saattaisi vain
osoittaa sormella näihin ulkomuodon
piirteisiin.
• ”Jos se ei ole ongelma, älä tee siitä
ongelmaa.”

Caroline Coile (PhD) on Dog Writers Association of
American Hall of Fame -jäsen. Hän on kirjoittanut 33
kirjaa ja satoja artikkeleita lehtiin ja tieteellisiin julkaisuihin. Salukikasvattajana (Baha) hänen kasvattinsa ovat olleet Best in Show -voittajia niin erikois- kuin
kaikkien rotujen näyttelyissä. Salukit ovat myös menestyneet tottelevaisuuskokeissa ja agilityssä sekä olleet
Best in Field -voittajia maastokokeissa sijoittuen kaikissa lajeissa parhaiden salukien joukkoon.

Koiran vuosi
Akka on kennelnimellä Hienohelman afgaaninvinttikoiria kasvattanut Kirsti Korpikallio. Koira on
Kurkiauran Lemmenlento, Rally. Rally muutti Kirstin luokse syyskuussa 2018. Tämä päiväkirja on
koottu Kirstin Facebook-päivityksistä ensimmäisen yhteisen vuoden varrelta.
TEKSTI KIRSTI KORPIKALLIO
KUVITUS SIRKKU MOILANEN

24.9.2018

14.10.2018

Sukujuuret Persiasta,
Isoäiti Intiasta,
minä tulin Korsosta
akalle henkivartijaksi ja avuksi.

Jo ilta oli tyyni ja lämmin aamun jatkaessa
samaan malliin.
Ja Akka on niin ylpeä:
Koko yö pitkiä unia ja sitten vauhdilla ulos
pennun kanssa (3 kk 2 pv) jännittäen ehditäänkö kolmesta ovesta ja asfalttipihasta
kauas metsikköön.
Ehdittiin ja suuripienihätä tuli pusikkoon.
Hyvä Rally.
Remmissä kulku on jo hienoa ja mukavaa
molemmille.
Kerrottakoon myös, että kaksi edellistä
kertaa hätä osui käytävän kuramatolle. Ettei tässä nyt aivan sisäsiistejä olla.

5.10.2018
Ensimmäiset räntäsateet koettu. Tule talvi
tai ole syksy, mutta tämä välimuoto kävi
kuonon päälle.

8.10.2018
Eilen olin Rallyn kanssa 8-vuotispäivillä.
Vapaaehtoisia hoitajia tuli heti ja monet
kädet kilpailivat Rallyn hoidosta.
Samalla koko pieni suku näki Rallyn. Ja
ihastui kun pentu kiipesi vuorotellen jokaisen lapsen syliin.
Päivä oli ilmeisesti uuvuttava koska koiranpentu nukkui 22.00 - 08.00. Niin
minäkin.

4.11.2018

31.10.2018

Mahtava aamu.
Aurinkoa ei näkynyt, valoisuutta kyllä.
Sataa ja ropisee. Sisähommia tuumii Ral- Maa oli kuurassa, ei tuullut. Sain kokeilla
ly. Välillä aina unten maillakin, kuorsaa ja kunnolla uusia kitkapohjakenkiäni. Ei lipjuoksee.
sunut ei.
Lenkin jälkeen Rally veteli aimo annoksen
ruokaa, katseli Alaskan luonto-ohjelman ja
nukkuu nyt aamu-uniaan.
Kuka väittää, että vanhan naisen yksinäinen elämä on huonoa.
Ei ole.

18.11.2018
Kuivat kadut, tuuleton iltalenkki.
Kuun puolikas ja tähdet paikallaan,
lehdet jäisinä maassa rapisten.
Mielenkiintoista tuumaa Koira eikä halua
sisälle.

20.11.2018
Aamu lupaili villiä menoa. Jäniksenpapanat antoivat puhtia. Pakkanen on mennyt
pois.
Tänään teemme uuden retken rantaa pitkin vaikka minne.
Koira ja minä.

Ps. En juokse Koiran perässä, kävelin eri
suuntiin, jaoin herkkupaloja vieraillekin
koirille.
On se sitkeä, vaiko vain seuraa vailla?
Tänään ulkona tuulee, pisupaikkaa oli
haettava monasti kunnes lopulta pusikosta löytyi.
Remmilenkkipäivä.
Tuulta luvattu 21m /s ja merenranta-alue.

30.11.2018
Marraskuun viimeinen.
Aurinko nousi 09.45 ja laskee 14.28.
Ei lumisateita, kuurakin sulanut kuraksi.
Led-katulamppu näyttää juuri ja juuri valoa nokkansa alle, muualla on mustaa.
Mustia kävelijöitä, mustia pyöräilijöitä ja
kaiken keskellä
Rally, vilkkupanta kaulassa ylpeänä.
Hyvää pikkujoulua kaikille.

21.11.2018
Minä edestä, minä takaa. Minä istun ja minä makaan, paitsi jos Akka ottaa kameran
tungen kuononi siihen.
Terveisin Koira.

24.11.2018
Komea kuu aamuaikaisessa. Hiukan oli kulunut oikeasta reunasta kuljettuaan taivaan
toiselle puolelle.
Koira ei löytänyt kavereita. Kaikki muut
nukkuivat.
Tehtiin jo toinen reissu kun piipitti ovella.
Ei mitään hätää, pysähteli vain seisomaan
kuin poro paikoilleen.
Odotti toisia koiria.
Turhaan.
Nyt on aamulenkit lenkitty ja määräsin
pennun untenmaille.
Totteli.

26.11.2018
Iltatähdellä on ollut melkoinen päivä. Ensin lähti hampaita. Koirapuistossa satoi
elämän ensimmäiset lumet, ei paljoa mutta kovan tuulen mukana. Kotiin tultaessa putosi taas hampaita. Tulee mieleen oikea Kuopukseni, jolta maitohampaita lähti
saunassa lauteilla istuessa ainakin 5.
Vielä on Akan oltava ilkeäihminen ja otettava yksi alakulmuri pois, kun se on puo-
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liksi irti ja poikittain. Ei ole helppoa koiranpennullakaan tuumaa Rally, se Iltatähti.

29.11.2018
Koira väsytti eilen koirapuistossa pienen
valkoisen narukerän, sen jälkeen kaksi monirotupystykorvaa. Sitten tulikin malamuttiﬁx ja taas mentiin. Kiinni ei antanut,
välillä lepäili ja odotteli jospa uusi auto
kaartaisi parkkipaikalle, onneksi tuli koira
miehineen. Mies sai napattua Rallyn kiinni
samalla kun he olivat pois lähdössä, joten
kolmen tunnin sessio päättyi kotimatkalle.

7.12.2018
En katsonut pukujuhlaa eilen.
Juhlistimme itsenäisyyttä pitkillä kävelylenkeillä ja sen jälkeen turvakoirani nukahti ja menin saunaan.
Tänään pikkupakkanen, Koira nukkuu.
Ja kohta ulos uudelleen.
Ennen kuin kovat pakkaset tulevat.

9.12.2018
Koira katsoo TV:tä, kalastus- ja metsästysohjelmaa. Menen saunaan, katsokoot
rauhassa.

12.12.2019
Rallyn kanssa koirapuistossa. Akka sai vieraalta koiralta kunnon tikkauksen keskisormeen. Onneksi oli paperia ympärille.
No Rallyn menoa se ei haitannut. 3 tuntia. Sitten saatiin se kiinni. Eli paussia nyt
koirapuistosta.
Oikea käsi on nyt toimeton vähän aikaa.
Laastaroin sen uudelleen illalla. Onneksi
on jäykkärokotus. En oikein tykkäis lääkäreille lähteä. Painoin remmaleen tiukasti kiinni.
Siis olin antamassa omalle koiralle namia
saadakseni sen kiinni ja pieni ahne iski
kiinni. Ihan oma vikani, ei vieraan koiran.
Mikäli aamulla näyttää kummalliselta menen näyttämään jollekin… Aina sattuu ja
tapahtuu.

13.12.2018
Tänään Koiralla on palautumispäivä, eli
pakolliset ulkoilut ja ruokaa ja unta. Näin
ymmärsin sen elkeistä.
Kaulapannan ostoon, se hävisi eilen Rallyn
kolmituntisen laukkaamisen yhteydessä.
Sormi suoristettu pakettiin ja varmaan paranee kunhan aikaa kuluu. Osaan paikata
hyvin, mutta vasemmalla kädellä puuhailu on edelleen vaikeaa. Ja kaikkeen auttoi
Geisha-suklaapötkö kaapissa.-----

On aikaa niin kirjoittelen epäonnistuneesta koulutuksesta:
Voileipä- yms. herkkujuttu lenkeillä meni hyvin, siitä koira oppi kerjäämään myös
sisällä.
Koirapuisto on niin avara, että sieltä Koira
näkee kaukaa tulevat autot ja uudet juoksukaverit. Kuka silloin haluaa kotiin...
Mäen päällä Koira katselee ”ahaa ja taas tulee uusi…” Kaikkien kanssa se on ollut kaveri ja juoksee ja juoksee ja leikkii. Eli on
vaihdettava puistoa, irti se ei voi muualla
olla ja kun sen täytyy. Ei hätää, kävellään
ja kuljeksitaan, mihinkäs meillä on kiire.

22.12.2018
Illalla jo hilkusti täysikuu.
Pakkanen jatkuu ja sisällä Koira syö, aikansa kuluksi.
Se tuo palloa, kun olen pyyhkimässä kirjahyllyn ylintä osaa.
Se tekee vaihtareita: Lankakerä nameihin,
imurinosa puruluuhun. Ymmärrämme
toisiamme.
Hiukan vielä tekemistä, tontut, joulukuusi,
saatujen korttien ketjuksi ripustamista kulkusineen, suklaata ja ulkona piipahtelua.

1.1.2019
Illalla sanoin Koiralle, että hiiret vain hyppii ulkona ja Koira tyytyi siihen.
Aamulenkillä kävelytien yli nenämme edestä meni hiiri/myyrä ja sanoin Koiralle Hiiri! Se innostui kovasti. Akka ei narrannut.
Lapsena ja nuorena aloitin uuden päiväkirjan 01.01. olkoon tämä päiväkirjani. Muistojen muodossa se palauttaa pieniä asioita mieleen.
Jatkakaa
eläkää
älkää lopettako.

4.1.2019
Sumu laskeutui.
Aamulenkillä linnut ääntelivät, muutkin
kuin varikset.
Koira pysähtyi kuuntelemaan.
Kolinat, paukutukset, räminät. Koiran
mielestä OK.
Mutta
sumun seasta kävelevä ihminen sai suojelukoirani varuilleen.

18.1.2018
Koska ulkona ei voi olla kauaa
piti leipoa pullaa ja sämpylöitä,
uunissa paistaa lihapullia
pestä pyykkiä ja leikkiä Rallyn kanssa kaikilla leluilla ja taas kipaista ulkona. Ei pieni
koira voi ymmärtää miksi varpaat palelevat.
Rally tykkää pullantuoksusta ja pullasta. En uskaltanut paljoa antaa. Sen vuoksi
sain syyttäviä katseita ja kohta kaiketi kilisee ovikello, kun eläinsuojeluihmiset tungeksivat meille pullakahville.

22.1.2019
Koska pakkanen on jäähdyttänyt niin elävät henkilöt kuin sementtiset seinätkin uskalsi Koira hypätä sängylleni. Ja siinä on
nukkunut jo pari tuntia.
Koira hyppäsi kerran pentuna ja putosi
sängyltä, joten vei kauan ennen kuin uusi yritys tuli.
Pakkasten myötä.

23.1.2019
Elämä kaunis kuin lepänkäpy
tai lehtikuusen kukka
tai Koiran kuononjälki ikkunassa.
Kylmä ei hellitä.
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26.2.2019
Aamulenkki.
Koiran luontomatkailu jatkuu.
Alussa oli vain nostokurjet, sitten jänis ja
hiiri.
Varisten joukkoon saapui pari harakkaa ja
mikä parasta:
Nyt
kaksi hangella juoksevaa oravaa,
Ensikohtaaminen.
Aamun pilasi Akka joka marssitti Koiran
tassujenpesuun.
Selvisi siitäkin hengissä.

17.3.2019
28.1.2019
- 19 C, ei mitään lumisadetta.
Käveltiin kahdeksikkoa siten että päästiin
tuulta piiloon.
Aamua odotan ja pitkää kunnon
aamulenkkiä.
Rally katsoo ikkunasta ulos. Ulkona se saa
ns. trampoliinihyppelyt siinä vaiheessa,
kun jalkoja palelee. Eli kaikki neljä jalkaa
ilmaan usean kerran ja kuono minua kohti
ja katse kertoo, että nyt riitti. Ne hyppelyt
on todella huvittavia.
Aamua odotellessa, ja sitä lumisadetta,
Hyvää yötä.

4.2.2019
Lumisade loppunut.
Pakkanen kiristyy.
Koira tuo tassunsa ja otan lumet pois.
Kiltti.
Ulkona se uppoaa ojassa pakkaslumeen,
keveään ja leijuvaan.

7.2.2019
Lumi on mukavaa paitsi ne suuret kinokset
kadun varrella. Vaikka kuinka kurkottelee
ei näe kadun vastakkaiselle puolelle. Siellä
saattaa kävellä toinen koira. Tuumaa Rally.
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16.2.2019
Ei ollutkaan aivan mykkä tämä
suojelukoirani.
Ikkunasta näki ulkona haukkuvan koiran ja ensimmäinen haukkua muistuttava
urahdus kuului. Se hämmästyi itsekin ja
hyppäsi sängylle nukkumaan.
Akkakin on vähän alamaissa.
Liikaa huonoja uutisia kerralla.

25.2.2019
Iltapäivälenkillä kohtasimme salukipoika
Indin (Indien).
Rally sekosi niin että piti huutaa sille, kun
seisoin jo polvia myöden hangessa ja se
vaan juoksi ympyrää ja siis sekosi kaverista.
Toinen oli kuin herrasmies ja katseli vaan
parin metrin päässä.
No eri suuntiin sitten lähdettiin eikä enää
ollut syytä riehua.
Muut koirat ollaan vähitellen opittu ohittamaan viileästi.

Tietysti on järkytys pienelle-suurelle salukipojalle kun ihanien lumien alla on ranteeseen asti vettä. Ja akka on sanonut, ettei kadulle pissitä vaan ojaan tai hankeen.
Siis meillä on nollakeli ja lumia on sulanut. Jospa se kevät ja takiton aika sittenkin tulee.
---Se istuu linkoavan pesukoneen vieressä ja
kuuntelee päätään käännellen ääniä.
Se seisoo lumikasan päällä ja katselee kaivinkoneita uudella työmaalla.
Se juoksee ikkunaan kun sen ” kaverit”, aura-autot ajavat ohi.
Se pysähtyy kauhistuneena kun kävelytiellä
on lastenvaunut liikkumatta. (Omistaja-äiti puhuu puhelimessa)
Se ei välitä liikkuvista vaunuista, polkupyöristä, kävelijöistä.
Se saa hepulin tuttujen koirien tullessa
vastaan.
Koira.

20.3.2019
Koiralla on Vihollinen.
Se asuu olohuoneen oven vieressä ja
Se hyökkäsi kimppuun kun Koira oli ottamassa omia tavaroitaan joita Akka aina iltaisin kerää siihen: Puruluut, Pikkuvinku,
Pehmopossu ja Röh-possu, jne.
Ja sitten tassu viattomasti osui laatikonreunaan ja samalla se kamala Vihollinen hyppäsi silmille.
Pahvinen Kotilaatikko.
Sinikukallinen.
Pakko kiertää vähän kauempaa.

29.3.2019
Hain Koiran kanssa koivunoksia.
Pääsiäiseksi vihreää.
Rannalla tuuli niin ettei Koira kauaa halunnut olla vaan meni autoa kohti korvat
levällään.

4.4.2019
Koira innostui kahdesta kyyhkysestä, neljästä lokista ja useammasta variksesta
aamulenkillä.
Lumet sulaneet jalkakäytäviltä.
Kokeilen taas tänään koirapuistoa, siellä
on puhdasta lunta kiitettävästi. Aikaa menee ennen kuin Koira suostuu kotimatkalle
sieltä mutta mihinkäs meillä kiire…

8.4.2019

28.4.2019

Se istuu tuoliin valmiiksi, kun sanon että
leikataan kynnet.
Se kävelee hyllyn luo ja tuijottaa harjaa,
kun haluaa harjattavaksi.
Se kävelee suihkuun jalkojen pesuun vaikkei aina tarvitse.
Se tuo pieneksi jyrsityt puruluut eteeni ja
jää seisomaan kuin poro uutta isompaa
odottaen.

Tulin iloiseksi, jopa hieman riehakkaaksi
kun ystäväni Yksisarvinen palasi koiranlelusairastuvalta (saunan lauteet).
Oli siellä ensin lepohoidossa ja sitten Akka ompeli poskeen tulleen aukon kiinni.
Sairastuvalla on vielä Leijona, Lelukoira ja
kampela. Heikkoa ainesta tai kova kohtelu, mutta hyvä oli saada ainakin lapsuuden
paras ystävä takaisin, on jäänyt muuten minua kovasti kasvussa jälkeen.
Karhukin tykkää.
Terveisin Koira.

Se nakkelee tieltään turhat tavarat ja keskittyy yhteen kerrallaan.
Sen häntä heiluu, kun se tulee herättämään
minut ja löytää varpaat.
Turvakoirani.

30.4.2019

19.4.2019

Aurinko, lakaisukoneet ja räkättirastaat.
Niistä on aamulenkki tehty.

Aika mitäänsanomaton aamu.
Vastaan tuli vain yksi mies, ei koiraa. Ohi
ajoi yksi auto, ei koiraa. Mistään ei löytynyt reippaita rakennusmiehiä, eikä työkoneita, joita olisi voinut jäädä katselemaan,
ei koululaisia, ei pyöräilijöitä. Koko kaupunki oli hiljainen, vain muutama lokki
kirkui rannassa.
Onneksi kotoa löytyi tutut tavarat ja Harmaajänis sai melkoista pöllytystä. Karhun
valitsin nukkumapaikakseni.
Ensi yö on täysikuu ja noidat lentävät.
Hyvää pääsiäistä
toivoo Koira.

Akan kanssa vietämme ilmapallottoman
vapun,
aivan rutiininomaisesti ulkoillen ja
ulkoillen.
Hauskaa vappuaattoa kaikki haalarihousuiset ja muut.
Älkää intoutuko liiaksi, tai intoutukaa
vaan.
Terveisin Koira.

1.5.2019
Onneksi ulkoiltiin eilen vallan paljon.
Sade saapui tänään iltapäivällä.
Ei enää kuivin jaloin lenkkeilyä ja takinkin
Akka laittoi minulle.
En pannut pahakseni.
Tämä ensimmäinen vappuni sujui Akan
kanssa ja meillä oli herkkuja, erityisesti ihastuin tippaleipiin vaikka varsinaisesti sain jättiluun.
Hyvää vapun jatkoa kaikille
terveisin Koira.

10.5.2019
Aamupäivällä oli hieno lämmin ilma.
Siis kello 11.00 koirapuistoon ilman pipoa
ja käsineitä. Keposen takin otin kuitenkin.
Koiralla aika kului mukavasti, se jatkoi kavereiden kanssa juoksemista.
Kello 13.00 kaikki kaverit poistuivat. Koira jäi odottelemaan.
Pari uutta koirakkoa tuli, juoksemista riit-
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ti kunnes sade ajoi kaverit pois. Viimeisen
tunnin Koira oli yksin, värjötteli märkänä,
mutta toiveikkaana jospa vielä joku auto
kääntyisi. No ei kääntynyt ja kulkukoiran
näköinen likomärkä salukijunnu suostui
tulemaan lähelle ja lähtemään kotiin. Kello oli silloin yli 15.00. Onneksi oli edes se
keponen takki, olin likomärkä.
Nyt ollaan väsyneitä molemmat, iltapisulenkistä tullee lyhyehkö.

17.6.2019
Hupsista jotain se näyttelystä oppi
Koirakin:
Ihmiset aina kysyvät saako silittää jne. Taas
eräs rouvashenkilö kysyi ja silitteli ja kehui.
Kun jatkettiin matkaa, Rally halusi Palkan.

21.6.2019

---

Vanhanaikainen, olen.
Parasta: Saunoin kauan, lainasin kaupungin metsästä koivunoksia ja tein vihdan. Ja
käytin sitä niin että Koira tuli lasioven taa
katsomaan touhujani.
Onnellinen.
Olen.
Suljin silmäni ja kuvittelin rantasaunan,
laiturin, melko syvän järven ja paljon
menneisyyttä.
Hyvä näin.

Rally tutustui ratakisamaailmaan.
Saatiin kiinni hiukan myöhemmin.

30.6.2019

30.5.2019

Pystykorvien kesäpäivät on Hietasaaren
Nallikarissa ja sen kuulee. Rally oli koko
ajan ulos menossa. No Nallikari sai tältä viikonlopulta jäädä, koska Koira ei osaa
vielä haukkua.
Aurinkoa aamulenkillä ja kohta suuntaamme koirapuistoon. Eihän sitä ikinä tiedä,
jos joskus tulee vaikka sadepäivä.

22.5.2019
Rally tekee vaihtokauppoja:
Liian pieneksi syöty puruluu, tai lelu ja se
tuodaan minulle syliin. Sitten Koira menee
tuijottamaan herkkutynnyriä missä on uusia puruluita.
En sanoisi tyhmäksi.

Ihmeellinen paikka se Virpiniemi. Muualla sataa mutta siellä sade loppuu just harjoitusten ajaksi.
Koira tiesi heti, minne mentiin ja mihin
kopille. Pitäiskö vaihtaa koppia? Kiinniotossa edelleen hauskuutta.
Muistutettakoon muille, että tämä on harrastus ja jos Koira tykkää eikä pilaa muiden
juoksemista niin antaa mennä.
En jahtaa sekuntien perään enkä tarvitse
tuloksia tietääkseni, että Rally on <3. Sama
koskee näytelmiä.

9.6.2019
Aamulenkillä ihasteltiin mereltä nousevia
pilviä.
Koira halusi osallistua kolmantena tappeluun, varis ja lokki, mutta Akka ei antanut.
Ei jääty istuskelemaan rannalle vaan jatkettiin kotiin. Ajoitus hieno, juuri kun saavuttiin, alkoi sade ja muutaman kerran jyrähti. Ohi viidessä minuutissa mutta ihanasti
kasteli luonnon.
Hiukan nihkeä ilma.
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---

Koirapuistoiltu ja nyt Koira yrittää tehdä
vaihtokauppoja. Eli vaihtaa puruluitaan
pannukakkuun, oravan ja pallot myös.
On se ihana, kun tuo minulle tavaran, lelun, pieneksi syödyn puruluun ja menee
sitten uunin eteen seisomaan.
No kunhan jäähtyy ja ollaan iltalenkki tehty, niin eiköhän pienen palan voi vaihtaa
vaikka röh-possuun.

6.7.2019
Mukavasti olin juossut itseni väsyneeksi ja
Akan kanssa menin kotiin. Jotain kummaa
tapahtui, syöksyi ja surisi. Akka ei aluksi
ottanut minua todesta vaan käski rauhoittua, ei muka mitään hätää. Vasta sitten kun
kiipesin sen syliin nojatuoliin, se uskoi.
Kaksi kertaa käytiin iltalenkillä ja sain
herkkupuruluun.
Surisijan Akka tappoi.
Rauhoituin ja yö nukuttiin.
Terveisin Koira.

11.7.2019
Syntymäpäiväaamuni alkoi lenkkeilyllä.
Sitten söin ja nukuin hetken. Akka vei minut koirapuistoon. Ensin ei ollut ketään
muuta koiraa mutta tulihan niitä. Noutajia ja lapinporokoira ja corgi ja Ronja ja sitten tapasin elämäni ensimmäisen azawakhin ja suuren Sepon. Kokonaisuudessaan
meni neljä tuntia. Parempaa syntymäpäivää en olisi voinut toivoa.
Akka ei anna uusia herkkuja, ettei mene
maha sekaisin. Kerran eläissäni on mennyt.
Kiitos kaikista onnitteluista.
Terveisin Koira, 1 vee.

20.7.2019

5.9.2019

15.9.2019

Eilen siivosin minä.
Tänään siivoaa Koira.
Meillä on erilainen järjestyskäsitys Koiran
lelujen suhteen.
Hyvä niin.

Aamulenkki kosteahkossa säässä.
Koira on varma siitä, että minulla on jotain
tekemistä sateisen ilman kanssa.
Opetin katsekontaktin aikoinaan.
Koira oppi.
Nyt se tulee eteeni ja tuijottaa suoraan silmiin, vilkaisee välillä herkkutynnyriinsä ja
tuijottaa taas.
Toinen on Kiva-tiimissä opeteltu ” pese
suu”.
Koira tulee, tuijottaa silmiin ja nuolee kovasti huuliaan.
Suomennettuna: anna palkka.

Vuosi sitten olin matkalla Gardalle ja menomatkalla välipysähdys. Näin ensimmäisen
kerran sinut, Rally.

21.7.2019
Akka istui nojatuolissa ja söi
eskimojäätelöpuikkoa.
Vein sille ensin pallon. Akka heitteli. Ei
ymmärtänyt.
Vein sille oravan. Sama juttu.
Vein sille lopulta yksisarvisenkin. Eipä Akka alkanut vaihtokaupoille.
Sain sentään nuolla puutikun, mutten sitäkään saanut omaksi.
Terveisin Koira.

10.8.2019
Se nukkuu karhun päällä, muka.
Vahtii jokaisen suupalan mitä syön ja kun
kysyn lopuksi, haluatko leivästä viimeisen
haukkkupalan se katselee että jos jaksaisi
nousta ja jos kiinnostaisi, muka.
Ja tulee hakemaan häntä heiluen palkkansa.

12.9.2019
Akka tuli hammaslääkäristä, haisi hammashoitolalle, hyi että piti ihan pää kääntää poispäin, ja lisäksi Akka sammalsi, ettei voinut puhetta todeksi ottaa. Vähän
matkan päässä seisoin ja kääntelin päätäni ihmeissäni.
Eikä Akka edes huomannut, että olin pudottanut ovipuhelimen.
Terveisin Koira.
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U U D E T VA L I OT

FI SE NO EE 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

KATJA PIIROINEN

POHJ MVA BALT MVA

SERT
21.4.2018 Ramava, Latvia, Mikhail Kremnev
22.4.2018 Ramava, Latvia, Iuza Beradze
10.3.2019 Vilna, Liettua, Dina Korna
7.7.2019 Pärnu, Viro, Refet Hadzic
11.10.2018 Harstad, Norja, Torbjörn Skaar
13.7.2019 Piteå, Ruotsi, Elena Agafonova

EE LV LT BY UA RO R0 GR MVA

Ta’zim Gohar Ghaos
Ghazal Alfarana Khaos x Djelal Beautiful Jade
s. 14.4.2012
om. Teija Laukka

SANNE SMEDBERG

BALT MVA FI MVA

SERT
Vaasa 14.4.2019, Kitty Sjong
Koira oli toisen maan valio, joten valioitui yhdellä sertillä.
Tallinna, Viro 14.6.2014, Guido Schäfer
Vilna, Liettua 20.12.2014, Jasna Matejcic
Vilna, Liettua 21.12.2014, Joan Walsh
Vilna, Liettua, 4.3.2018, Tuula Savolainen
Ramava, Latvia, 21.4.2018, Iuza Beradze

FI SE NO MVA LT JMVA

Wallaby’s Azraf Ayman
Khalils Abu Shamah x Wallaby’s Zakiyya Zayna
s. 1.6.2015
om. Heli Perkkiö
SERT
11.10.2018 Harstad, Norja, Torbjörn Skaar
13.7.2019 Piteå, Ruotsi, Elena Agafonova

FI MVA
BY MVA

Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii
Jelani Obi Hadi el Basher x Mazra’e Gangall Cala Anguila
s. 7.6.2017
om. Marika Leppänen
SERT
30.3.2018 Imatra, György Tesics
3.8.2019 Kuopio, Kimmo Mustonen
15.9.2019 Muurame, George Kostopoulos
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HEIDI SÖDERLING

POHJ MVA

U U D E T VA L I OT

FI KVA-M

C.I.B FI EE ES CH SE LC CH

Aziz Qaseem Al Aramika
Qirmizi Ovation x Aziz Jalila
s. 26.12.2015
om. Monica Bäck
SERTK
3.6.2018 Lumijoki
15.7.2018 Jumesniemi
9.9.2018 Kankaanpää
11.5.2019 Sastamala
18.8.2019 Vöyri

Dix Dax Negmah Al Namir
Elamir Classic Souvenir x Salgrey’s Alina
s. 22.6.2016
om. Riikka Siurola

SANNE SMEDBERG

FI MVA

SERT
Orivesi, Steinbock Janiki
21.7.2019 Hyvinkää, Siil Inga
10.8.2019 Kotka, Walker Rita S.

LT EE MVA FI KVA-m

El Hamrah Majeeda
Vogue Zero Messenger to the Future x El Hamrah Iris
s. 14.10.2014
om. Elisa Kohtamäki

PIRJO JÄPPINEN

FI MVA

SERT
30.3.2018 Imatra György Tesics, Unkari
12.5.2018 Mikkeli Säde Hohteri, Suomi
Koira valioitui ulkomailla, joten se valioitui samalla myös
Suomeen.

FI KVA-M

Non Serviam Drakaina Karkharodon
Tazillah Omar Kamran x Non Serviam Anima Divina
s. 3.7.2013
om. Heidi Lappalainen & Sanja Kuusela
SERTK
6.10.2019 Mänttä-Vilppula
1.9.2019 Kankaanpää
27.5.2018 Kankaanpää
28.5.2017 Inkoo
28.6.2015 Mikkeli
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ARI LEHTIÖ

FI KVA-A

U U D E T VA L I OT

FI KVA-A

DVR-17 SAM-18 FI KVA-R

Yuzak Aurangzeb
Hamtaziyane Tizpa Iranschahr x Yuzak Selma
s. 12.8.2014
om. Pirjo Puttonen
SERT
17.9.2016 Kouvola
1.10.2016 Mänttä-Vilppula
22.7.2018 Vieremä
23.9.2018 Virolahti
21.7.2019 Kuopio

FI KVA-A

CVM-17-18-19 DVM-17 SAM-18 FI & DK KVA-M FI KVA-R

Yuzak Azadbeh
Hamtaziyane Tizpa Iranschahr x Yuzak Selma
s. 12.8.2014
om. Pirjo Puttonen
SERT
17.9.2016 Kouvola
28.5.2017 Inkoo
22.7.2018 Vieremä
23.9.2018 Virolahti
21.7.2019 Kuopio

SE KVA-m

Zarabis Raahil

ARI LEHTIÖ

FI KVA-M

Khronos Min Al Asife x Zarabis Oaisara
s. 21.1.2015
om. Marika Leppänen
SERT
6.5.2017 Keuruu
10.6.2018 Vihti
21.7.2018 Vieremä
27.4.2019 Virolahti
12.5.2019 Sastamala

MIKKO SÄE
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U U D E T VA L I OT

UUSIEN
VALIOIDEN
ILMOITTAMINEN
VALIOPALSTALLE

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).

UUSI TUONTI?

Lähetä meille noin sivun mittainen kertomus
aiemmin esittelemättömästä tuontisalukistasi ja 1–2
painolaatuista kuvaa. Esittelyjä julkaistaan Salukilehdissä maksutta jäsenten omistamista tuontikoirista.

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

Onko posti- tai sähköpostiosoitteesi muuttunut?
Yhteystiedot voit päivittää sähköisesti osoitteessa:
www.saluki.ﬁ/yhdistys/jasensivut/jasenille/
jasentietolomake

Lennokasta
vuotta 2020!

KIITOKSIN KULUNEESTA VUODESTA
TUIJA JA POJAT
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Kasvattajajäsenet | Breeders 2019
Aavatuulen

Dyynien

Kuriirin

Sincerity Kalimantan

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

Susanna Valli & Ilkka Niemelä
Niinikoski
susanna@dyynien.fi

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

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

Abu Hakim

Eirecogteil’s

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

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

Kurkiauran

Marika Aaltonen, Pöytyä
040 538 3003

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

Satu Kuukka, Ummeljoki
040 549 3453

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

Al-Yasamin

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

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

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

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

Bel Nore’s

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

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

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

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

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

Satu Hyvärinen, Sipoo
0400 457 967
satusaluki@gmail.com
www.tazillah.net

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

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

Revonloimun

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

Rudan

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

Tazillah

Wallaby’s
Nox Inﬁnita

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

Kirman

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

Valosalon
Non Serviam

Nucada’h

Aziz

Desierto Belleza

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

Gharafa Elb

Tiina Torkko, Hämeenkyrö
galenon@hotmail.com

Mira Kinnunen, Joensuu
044 300 0752
kinnunen.mira@gmail.com

Mu’azzaz

Soheil Nour

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

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

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

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

L Ä HE T TÄ J Ä :
S U OME N SA LU KIKE RH O RY
Tuire K antoluoto
Lu h d i nsol a 1 0 A
0 1 6 6 0 VA N TA A

M

KIERTOPALKINNOT
Vuoden Salukin uusi pistelasku sivulla 7.
Tutustu Vuoden Salukiajueen ja Vuoden
Ajuesalukin pistelaskuun sivulla 41.
Lähetätähän kiertopalkintovoittajasi kuvan 1.3.
mennessä osoitteeseen salukilehti@gmaill.com

