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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qashani 

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

Revonloimun 

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

Rudan 

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

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

Soheil Nour 
Marika Aaltonen, Pöytyä
040 538 3003

Satu Kuukka, Ummeljoki 
040 549 3453

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

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

Gharafa Elb 
Minna Karjaluoto, Hietamäki
040 778 4049

Marika Lamminen, Turku
040 765 732

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

Golden Desert’s 
Niina Käyhkö, Voikkaa
050 501 7512
gdsalukis@gmail.com
www.romytar.com/niinansalukit

Jaisalmer 

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

Khaireddin 

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

Kirman 

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

Kuriirin 

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

Kurkiauran 

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

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

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

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

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

Bel Nore’s 
Mira Kinnunen, Joensuu
044 3000785
kinnunen.mira@gmail.com

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

Dix Dax 
Sari Ritari, Kuusankoski
046 967 4994
ritarisari@gmail.com
personal.inet.fi/koti/dixdax

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

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

Al-Yasamin 

Tiina Torkko, Hämeenkyrö
galenon@hotmail.com

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

Kasvattajajäsenet | Breeders 2020

Cape Avalia 
Sari Niemi, Lahti 
040 7566679
capeavalia@gmail.com
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Sisältö

K U VAT:
Kansi: Tiia Rautiainen: Dix Dax Nadira Al Nameela

Jäsenille maksutta
Tuontiesittelyt, kasvattajajäsenten yhteystiedot 
ja kerhon jäsenten omistamien uusien valioiden 
kuvat (FI MVA, FI KVA-a/-m/-r, POHJ MVA, 
POHJ KVA, BALT MVA sekä vahvistetut 
kansainväliset valionarvot 
 
Lähetä painolaatuinen kuva uudesta valiostasi 
osoitteeseen salukilehti@gmail.com. Liitä 
mukaan myös tiedot valionarvoon oikeuttavista 
tuloksista sekä kuvan ottajan tiedot.

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

Ilmoituskoot
Painovalmiit ilmoitukset:
Hinta jäsenille/ei-jäsenille
1/1: 
297 mm x 210 mm + leikkausvarat 3 mm
55 €/100 € 
1/2: 
148 mm x 205 mm + leikkausvarat 3 mm
 35 €/70 €
1/4: 
130 mm x 90 mm, 
pysty 15 e/30 e

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

Osoitteenmuutokset
jasensihteeri@saluki.fi

Seuraavan lehden 
deadline 1.7.2020
 
 

2 SSaK:n yhteystiedot

3 Puheenjohtajan terveiset

4 Terveyskysely

5 Kevätkokouskutsu

6 Salukikummit 

7 SSaK:n erikoisnäyttely 2020

8 SSaK:n SalukiShow 2020

10 SSaK:n Open Show 2020

11 Kiertopalkinnot 2019

19 Kiertopalkittujen esittelyt

34 Punkkilääkevertailu

37 Voittajanäyttelyt 2019

39 Salukikävelyt

41 Yliherkkyyssairaudet

43 Kasvattajahaastattelu: El Hamrah 

47 Kasvattajahaastattelu: Kirman

51 Miska-Saluki 19 vuotta

54 Salukitaidetta

57 Meidän remmi

58 Uudet valiot



TOIMITUS & ILMOITUKSET

HALLITUS 

Puheenjohtaja
Marja Blomqvist, Espoo 
puheenjohtaja@saluki.fi 

Varapuheenjohtaja
Harri Niemi 

Jäsenet 
Pirjo Avomäki 
Minna Bussman 
Tuula Eloranta 
Mari Riitinki 
Tuija Tuominen 

Sihteeri 
(hallituksen ulkopuolinen)
Marika Leppänen 
p. 044 3708869
sihteeri@saluki.fi

Rahastonhoitaja
Heli Laitinen
rahastonhoitaja@saluki.fi

TOIMIKUNNAT 

Jalostustoimikunta
jalostustoimikunta@saluki.fi

Juoksutoimikunta
juoksutoimikunta@saluki.fi

Lehtitoimikunta
salukilehti@gmail.com

Näyttelytoimikunta
nayttelytoimikunta@saluki.fi

www.saluki.fi
web@saluki.fi

TARVIKEMY YNTI

salukitarvikkeet@saluki.fi

PISTEL ASKENTA

Näyttelykiertopalkinnot
Sanja Ekblad 
sanja.ekblad@gmail.com

Juoksukiertopalkinnot (rata ja maasto)
Harri Niemi 
juoksutoimikunta@saluki.fi 
 
Juoksukiertopalkinnot (ajue) 
Tuija Tuominen 
tuijam.tuominen@gmail.com

Toimituksellinen materiaali ja tiedustelut
salukilehti@gmail.com

Julkaisija ja päätoimittajuus
Suomen Salukikerho ry

Toimitus 
Heidi Lappalainen, Anna Mäki,
Tiia Rautiainen ja Tuija Tuominen

SALUKIKERHO VALITSEE 

SÄÄNTÖMÄÄRÄISESSÄ 

SYYSKOKOUKSESSA ITSELLEEN 

HALLITUKSEN. KUNKIN JÄSENEN 

HALLITUSKAUSI KESTÄÄ KAKSI 

VUOTTA. 

KERHON HALLITUKSELLE VOI 

LÄHETTÄÄ SÄHKÖPOSTIA 

OSOITTEESEEN  

HALLITUS@SALUKI.FI.

Taitto 
Osuuskunta Revontulikuu

Painos
380 kpl

Paino
M&P Paino, Lahti

Pankkiyhteys
FI41 4600 0010 8792 09

Pankkiviite (ilmoitukset)
4747

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

lmoitushinnat
kts. sivu 1

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

OSOIT TEENMUUTOKSET 
JA JÄSENY YSASIAT

Jäsensihteeri
Tuire Kantoluoto 
Luhdinsola 10 A 
01660 Vantaa 
p. 044 273 0206 
jasensihteeri@saluki.fi
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Tämä vuosi alkoi kerhon kannalta oikein 
mukavasti. Helmikuun alussa järjestimme
pentunäyttelyn, joka tuotti mukavas-
ti rahaa kerhon kassaan. Kerhomme toi-
minta ei pyöri pelkästään jäsenmaksuil-
la, vaan niiden lisäksi tarvitsemme muuta 
varainhankinta.

Helmikuussa järjestettiin eri puolella salu-
kikävelyitä, jotka keräsivät ison joukon 
salukisteja yhteen ja poikivat jo mukavia 
jatkosuunnitelmia. Salukikävelyt notee-
rattiin myös useammassa paikallislehdessä, 
joten mukavan yhdessäolon lisäksi teimme 
myös rotuamme tunnetuksi.

Ei ole niin kauaa siitä, kun valmistauduim-
me kerhon kevätkokoukseen, suunnitteil-
la oli NCL-näytteiden joukkokerääminen 
ja joukkosydänultra- ja silmätarkastus, ke-
vään juoksupäivä, kesäkuun erikoisnäytte-
ly. Mutta sitten koronavirus iskeytyi Eu-
rooppaan ja kaikki muuttui. Jouduimme 
siirtämään kevätkokouksen pitämistä ei-
kä tätä kirjoittaessani vieläkään ole selvää, 
koska kevätkokous voidaan pitää. Kerhon 
maastomestaruuksista oli tarkoitus kisa-
ta toukokuun lopulla OSVKH:n järjestä-
missä kilpailuissa, jotka on jouduttu peru-
maan ja OSVKH etsii korvaavaa ajankoh-
taa. Joukkotarkastuksia emme voi järjestää 
eikä kevään juoksupäivällekään löydy ajan-
kohtaa tässä tilanteessa.

Kesäkuun erikoisnäyttelyn toinen tuoma-
ri joutui perumaan tulonsa jo maaliskuun
puolessavälissä. Löysimme hänelle varatuo-
marin, mutta tätä kirjoittaessani on täysin
epävarmaa, voidaanko erikoisnäyttelyä 
edes pitää kesäkuussa. Finnair on peru-
nut valtaosan kesäkuun lennoista ulko-
mailta Suomeen; onko meidän mahdollis-
ta saada tänne tuomareita ja saako yleisö-
kokoontumisia ylipäätään pitää tuolloin? 
Erikoisnäyttelyviikonloppumme on mo-
nelle meistä tärkeä vuosittainen tapahtu-
ma, mutta on selvää, että ihmisten terveys 
menee kaiken harrastustoiminnan edelle. 
Nähtäväksi jää, mitä tapahtuu; joudum-
meko perumaan näyttelymme vai olisiko 
mahdollista järjestää se myöhemmin tänä 
vuonna. Keväältä ja kesältä on siirretty jo 

iso määrä näyttelyitä ja juoksukilpailuita 
myöhemmäksi, joten korvaavan ajankoh-
dan ja tekijöiden löytäminen voi olla vai-
keaa, jollei mahdotonta.

Toivotaan silti, että edes osa kesän koira-
tapahtumista voidaan pitää ja että kerhon 
syksylle suunnittelemat tapahtumat toteu-
tuvat. Olemme keskustelleet yhteistyöstä 
afgaaniväen kanssa ja huomanneet, että yh-
teistyötä voitaisiin tehdä useammalla saral-
la. Tämän vuoden syksylle on suunnitteil-
la yhteinen juoksupäivä, jossa järjestetään 
mahdollisuuksien mukaan myös epäviral-
liset maastokisat, sekä yhteinen jalostuspäi-
vä (alustava päivämäärä 1.11.), jossa olisi
sekä molemmille roduille yhteinen luen-
to-osuus että rotujen omia luentoja/työpa-

joja. Yhdessä tekemällä saamme säästettyä 
niin kuluja kuin ennen kaikkea työmäärää, 
tekijöistä kun valitettavasti tuntuu olevan 
nykyisin pulaa kaikissa kerhoissa.

Tämän koronapysähdyksen aikana on ollut 
hyvin aikaa miettiä myös kerhon tilannetta.
Pieneksi kerhoksi olemme aktiivinen ker-
ho, mutta valitettavan paljon kertyy vain 
muutaman ihmisen tehtäväksi. Tällä het-
kellä esimerkiksi lehdellä ei ole päätoi-
mittajaa. Tämä ykköslehti saadaan tehtyä, 
mutta seuraavista numeroista ei ole tietoa. 
Lehden taitto teetetään jo nyt ulkopuolisel-
la, joten päätoimittajan ja toimituksen vas-

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

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

Kun vain epävarmuus on varmaa

Tämän koronapysähdyksen 
aikana on ollut hyvin aikaa 

miettiä myös kerhon tilannetta.
Pieneksi kerhoksi olemme 
aktiivinen kerho, mutta 

valitettavan paljon kertyy vain 
muutaman ihmisen 

tehtäväksi. Tällä hetkellä 
esimerkiksi lehdellä 

ei ole päätoimittajaa. 

tuulla on sisällön tuottaminen ja sisällön
saattaminen taittokuntoon. Lehden tekoon 
etsimme nyt lisäväkeä; ilmoittautua voi
hallitus@saluki.fi ja valmiita juttuja (mat-
kakertomuksia, muisteluita vuosien varrel-
ta, huomiota elämästä salukin kanssa jne.) 
voi lähettää salukilehti@gmail.com – nyt 
kaikki mukaan pelastamaan salukilehti!
Kerho (lehteä lukuunottamatta ☹ ) pyörii 
nyt mukana olevalla porukalla, mutta ris-
kinä on, että tekijät väsähtävät ja/tai hei-
dän elämäntilanteensa muuttuu. Saluki-
kerho on salukien rotujärjestö ja rotum-
me jalostuksen ja sitä kautta tulevaisuu-
den kannalta on tärkeää, että kerho py-
syy ja toimii. Salukikerho on myös meidän 
kaikkien saluki-ihmisten kerho, side, joka 
yhdistää ja järjestää meille kaikille yhteistä 
toimintaa. On selvää, että nykyaikana koi-
rakerhojen asema on muuttunut aiemmas-
ta, ja valitettavan moni kokee, ettei tarvitse
kerhoja, kun kaikki tieto on saatavilla ne-
tistä. Kenelläkään ei ole velvollisuutta kuu-
lua oman rotunsa yhdistykseen eikä toi-
saalta yhdistyksen jäsenilläkään ole muu-
ta velvollisuutta kuin jäsenmaksun suo-
rittaminen. Tulevaisuuden suuri kysymys 
meille ja muille koirakerhoille on, miten 
saamme muutettua toimintaamme sellai-
seksi, että meillä riittää jatkossakin jäseniä 
ja että jäsenemme haluavat tulla mukaan 
toimintaamme. 

Millaisia ajatuksia tämä teissä hyvät jäse-
net herättää? Mitä te haluatte Salukiker-
holta? Millaiseksi kerhon tulisi muuttua? 
Ajatuksia voi lähettää hallitukselle tai mi-
nulle ja mielellään niistä saa tulla keskus-
telemaan kerhon tapahtumiin: kävelyille ja 
jäsenkokouksiin. Jotka toivottavasti pian 
taas jatkuvat!

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta 
toivon kaikille ihanaa kesänodotusta! Toi-
vottavasti näemme pian, oikeasti reaalielä-
mässä. Pysytään terveinä!

Marja
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SALUKIEN TERVEYSKYSELY 2020

6 Saluki6 Saluki

Suomen Salukikerhon jalostustoimikunta kerää laa-
jamittaisesti terveystietoja salukeista viiden vuoden
välein. Tänä keväänä julkaisemme uuden terveys-
kyselyn, jonka kohderyhmänä ovat tällä kertaa vuo-
sina 2001-2018 syntyneet salukit. Edellisen kerran, 
kesä-elokuussa 2015, tehtiin salukien omistajille
terveyskysely, johon saatiin vastauksia huimat 51,4 
%:a koko silloisen ajanjakson salukipopulaatiosta 
(v. 1996-2013).

Nyt, kun koronapandemia on keskeyttänyt kai-
ken harrastustoiminnan, olisiko meillä kaikilla ai-
kaa tehdä uusi ennätys terveyskyselyyn vastaamises-
ta? Uusi kysely tulee mukailemaan edellisiä kysely-
jä siten, että tulokset ovat vertailukelpoisia. Valitet-
tavasti joudumme taas jälleen kerran käyttämään 
erilaista alustaa kyselyn toteuttamiseen kuin aiem-
min. Julkaisemme kyselyn ja linkit siihen heti, kun 
mahdollista. 

Lisätietoja ja ohjeita kyselyyn vastaamiseen tulemme 
päivittämään Suomen Salukikerhon kotisivuille.
Jalostuksen tavoiteohjelma on myös päivitetty vuosille 
2020-2024. Päivitetty versio löytyy kerhon
kotisivuilta.

Ihanaa kesää kaikille salukisteille sekä rakkaille salu-
keillemme. Ulkoillaan ja nautitaan salukiemme
seurasta tämä kesä ilman kilpailutavoitteita. 
Pysykää kaikki terveinä.

Jalostustoimikunta
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Paikka: HIRVIHAARAN KUNTOMAJA, Kuntomajantie 115, 04680 Hirvihaara  
sekä lisäksi osallistuminen kokoukseen tietoliikenneyhteyden (Microsoft Teams) avulla* 

Sekä fyysiseen kokoukseen osallistuvien että Teams-kokoukseen osallistuvien tulee
poikkeuksellisesti ilmoittautua sähköpostitse sihteeri@saluki.fi viimeistään 19.7.2020! *
Kokouksessa voi käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaisesti myös asiamiehen
välityksellä. Asiamiehellä voi olla enintään kahden (2) jäsenen antama valtakirja. 

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 

KOKOUKSESSA HUOMIOIDAAN VUODEN 2020 NÄYTTELYKIERTOPALKINTOJEN  
VOITTAJAT (kunniakirjat postitetaan voittajille jo ennen kokousta). 

TERVETULOA! 

* Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista,
yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi 5 § 3
ja 4 mom

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus
voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu
säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua
äänestys- ja vaalijärjestystä.
Hallitus voi päättää, että syyskuun 2020 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen
kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään
tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika
lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

KOKOUSKUTSU

SUOMEN SALUKIKERHO RY:N SIIRRET T Y KEVÄTKOKOUS PIDETÄ ÄN 
26.7.2020 ALK AEN KLO 13



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

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

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

UUSIMAA
Virpi Kokko, Hyvinkää 
virpijohannakokko@gmail.com

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

salukikummit

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

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

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

KUOPION SEUTU
Sirpa Tavasti, Kuopio 
0400 240 493 
sirpa.tavasti@gmail.com 
 
LAPPEENRANNAN SEUTU
Mari Rihkajärvi, Simola 
040 193 8109  
mari.rihkajarvi@hotmail.com

 
 

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

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

Tällä hetkellä Suomessa toimii 15 salukikummia, jotka 
ovat levittäyneet laajasti aina Helsingistä Rovaniemelle ja 
Turusta Joensuuhun, kattaen näin laajasti koko Suomen.

8 Saluki

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

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

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

Osteopatialla hyvinvointia koirallesi

Lisätietoja ja ajanvaraus
www.koiraosteopatia.fi

Osteopaatti auttaa lemmikkiäsi ja aktiivista urheilijakoiraa
pysymään hyvässä kunnossa ja hyvinvoivana.  Osteopatialla
hoidetaan erilaisia kehon ongelmia, kuten jäykkyyttä,
epäsymmetriaa tai kipuilua. Taitava osteopaatti pystyy
käsittelemään  kehon kaikkia  kudoksia hellävaraisesti.
 
Kokenut eläinosteopaatti Hanna Kivinen on pätevöitynyt koirien
hoitoon Suomessa ja Englannissa. Tervetuloa vastaanotolle
Helsingissä!



TIEDUSTELUT
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Pasi Soininen, 044 564 4995,  
pasisoininen@outlook.com
Muut tiedustelut: 
Mari Riitinki, 044 533 1096,  
maririitinki@gmail.com
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Mustiala, Tammela 
Mustialantie 105, 31310 MUSTIALA 

Myös pennut (5 – alle 7 kk ja 7 – alle 9 
kk), järjestää Suomen Salukikerho ry.
Arvostelu kehissä alkaa n. klo 9.00 

TUOMARI
Urokset (la) + nartut (su): 
Nicklas Eriksson, kennel Qirmizi, 
Ruotsi 

LOPPUKILPAILUT (sunnuntaina) – 
Kaikki loppukilpailut arvostelee 
Nicklas Eriksson
BIS pentu
BIS veteraani
BIS käyttö
BIS sileä
BIS kasvattaja
BIS jälkeläisluokka
BIS liikkeet
BIS pää
BEST IN SHOW 

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen on tehtävä joko 
sähköisesti 
(vain Salukikerhon jäsenille) tai 
kirjallisesti
12.8.2020 / 1.9.2020 mennessä. 
Pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole 
ilmoittautuminen.
Sähköinen ilmoittautuminen
osoitteessa  
https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/ 
(vain Salukikerhon jäsenille). 

Kirjallisen ilmoittautumisen ja ei-jä-
senten ilmoittautumisen voi tehdä 
postitse osoitteeseen:

Pasi Soininen,
Nybackankuja 38,
04360 Tuusula.

Liitä mukaan kopio maksukuitista se-
kä ilmoittautumislomake, jonka löydät 
Kennelliiton sivuilta. 

suomen salukikerhon erikoisnäyttely
19.-20.9.2020

12.8.2020 mennessä 13.8.-1.9.2020 mennessä

Sähköiset 
ilmoit-
tautumi-
set (SSaK:n 
jäsenille)

Kirjalliset ja 
ei- jäsenten 
ilmoittautu-
miset

Sähköi-
set ilmoit-
tautumi-
set (SSaK:n 
jäsenille)

Kirjalliset ja 
ei-jäsenten 
ilmoittautu-
miset

1. koira 32 € 37 € 37 € 42 €

Saman omistajan 
toinen jne koira

28 € 37 € 33 € 42 €

Pennut 28 € 37 € 33 € 42 €

Veteraanit 28 € 37 € 33 € 42 €

Kirjallisten ilmoittautumisten ilmoit-
tautumismaksut tilille:
Suomen Salukikerho ry
FI94 4600 0010 8792 25,
Viitenro: 3832

Näytteilleasettaja sitoutuu noudatta-
maan Suomen Kennelliiton voimassa 
olevia näyttelysääntöjä ja niitä täyden-
täviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä 
ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn.

ILMOITTAUTUMISMAKSUT
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Mustiala, Tammela
Mustialantie 105, 31310 MUSTIALA

Myös pennut (5 – alle 7 kk ja 7 – alle 9 
kk), järjestää Suomen Salukikerho ry.
Arvostelu kehissä alkaa n. klo 9.00 

TUOMARI
Urokset (su) + nartut (la): 
Bo Forssberg, kennel Khalils, Ruotsi 

LOPPUKILPAILUT –  
Kaikki loppukilpailut arvostelee 
Bo Forssberg
BIS pentu
BIS veteraani
BIS juniori
Parikilpailu
Pedigree kilpailu
BIS sileäkarvainen
BIS desert bred
BIS kasvattajaryhmä
BIS kotikoira
BIS particolour
BIS jälkeläisryhmä
BIS nuori
BIS avoin
BIS käyttö
BIS valio
BIS seniori
BEST IN SHOW 

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

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

Loppukilpailuissa valitaan myös 
BIS-sileä, BIS-desert bred, BIS-parti-
colour ja BIS-kotikoira.
Näyttelyn vanhin uros ja vanhin nart-
tu palkitaan.
Kasvattajaluokka 
(Saman kasvattajan vähintään kolmes-
ta kasvatista muodostuva ryhmä, koi-
rat voivat olla samasta pentueesta. Sa-
ma kasvattaja voi osallistua kilpailuun 
useammalla kasvattajaryhmällä.)
Jälkeläisluokka 
(uroksen tai nartun vähintään kolme 
jälkeläistä, jotka voivat olla samasta 
pentueesta)
Pedigree-luokka (vähintään kolme 
koiraa kolmesta sukupolvesta)
Parikilpailu (yksi esittäjä esittää kahta 
koiraa samanaikaisesti)
Lapsi ja koira (alle 10-v koiran esittäjä, 
esitettävä rotu voi olla mikä tahansa)
Junior handler (10-17 v koiran esittäjä, 
esitettävä rotu voi olla mikä tahansa)
Senior handler (yli 17-v koiran esittäjä, 
esitettävä rotu voi olla mikä tahansa)

suomen salukikerhon 
epävirallinen saluki show 

19.-20.9.2020
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Salukikerho järjestää jäsenilleen pienen kilpailun:  
 

Suunnittele kunniakirja Vuoden Saluki -kiertopalkinnoille. 
  

Kiertopalkinnon tulisi olla käytettävissä sekä näyttely- että juoksukiertopalkinnoille ja siten 
ilmentää salukin monipuolisuutta.

Kunniakirjan tulee täyttää seuraavat ehdot: 
-siinä täytyy olla SSaK:n logo 

-sen tulee olla värimaailmaltaan SSaK:n viralliseen väriin sopiva (kts. kotisivujen värimaailma) 
-sen koko on joko 13cm x 18cm tai 18cm x 24xm 

-siinä tulee olla tila palkinnon nimeä ja koiran nimeä varten sekä tila päivämäärälle ja allekirjoitukselle

Kilpailutyöt tulee lähettää 31.8.2020 mennessä osoitteeseen: maririitinki@gmail.com.  
 

Hallitus valitsee syyskuussa voittajan, jonka suunnittelemasta kunniakirjasta tulee 
SSaK:n jakamien kiertopalkintojen kunniakirja.

KUNNIAKIRJAKILPAILU
K YNÄILIJÄT HOI!

E R I KO I S N ÄY T T E LY  &  S A L U K I S H O W

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen on tehtävä joko 
sähköisesti tai kirjallisesti 12.8.2020 / 
1.9.2020 mennessä. 
Pelkkä näyttelymaksun suoritus ei ole 
ilmoittautuminen.
Sähköinen ilmoittautuminen avautuu 
myöhemmin osoitteessa www.saluki.fi
Kirjallisen ilmoittautumisen voi tehdä 
postitse osoitteeseen:

Pasi Soininen,
Nybackankuja 38,
04360 Tuusula.

Liitä mukaan kopio maksukuitista se-
kä ilmoittautumislomake, jonka löydät 
Kennelliiton sivuilta. Kirjallisten 
ilmoittautumisten ilmoittaumismak-
sut tilille:
Suomen Salukikerho ry
FI94 4600 0010 8792 25
Viitenro: 3832

Näytteilleasettaja sitoutuu noudatta-
maan Suomen Kennelliiton voimassa 
olevia näyttelysääntöjä ja niitä täyden-
täviä ohjeita sekä rokotusmääräyksiä 
ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn.

12.8.2020 mennessä 13.8.-1.9.2020 mennessä

Sähköiset 
ilmoittautu-
miset (SSaK:n 
jäsenille)

Kirjalliset ja 
ei- jäsenten il-
moittautumi-
set

Sähköiset il-
moittautumi-
set (SSaK:n 
jäsenille)

Kirjal-
liset ja 
ei-jäsenten 
ilmoittau-
tumiset

1. koira 27 € 32 € 32 € 37 €

Saman omis-
tajan toinen 
jne koira

23 € 32 € 28 € 37 €

Pennut 23 € 32 € 28 € 37 €

Veteraanit 23 € 32 € 28 € 37 €

ILMOITTAUTUMISMAKSUT

Kotikoirat: 15 euroa,
* junior handler / * senior handler / * 
pedigree-luokka / * pariluokka: 
5 euroa / luokka
* lapsi ja koira: 2 euroa
(*) näihin luokkiin voit ilmoittautua 
myös paikan päällä)
Jälkeläisluokka ja kasvattajaluokka 
ilmainen.

TIEDUSTELUT
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Pasi Soininen, 044 564 4995,
pasisoininen@outlook.com
Muut tiedustelut: 
Mari Riitinki, 044 533 1096, 
maririitinki@gmail.com
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Rallitassun koulutushalli,  
Nukarintie 24, 05400 Tuusula
 
Myös pennut (5 – alle 7 kk ja 7 – alle 9 
kk) sekä kotikoirat 
Järjestää Suomen Salukikerho Ry
 
Arvostelu kehissä alkaa n. klo 9.00

TUOMARI: 
Hilkka Nousiainen – Kennel Kirman 
(aputuomarina Jaana Moisander)
Varatuomari: 
Pirjo Grönfors – Kennel El Hamrah

LOPPUKILPAILUT: 
BIS-pentu 
BIS-kotikoira 
BIS-desert bred 
BIS-käyttö 
BIS-veteraani 
BIS-kasvattajaryhmä 
BIS-jälkeläisryhmä 
BEST IN SHOW

LUOKAT:
• Pienten pentujen luokka (5 – alle 7 kk)
• Pentuluokka (7 – alle 9 kk)
• Junioriluokka (9 – alle 18 kk)
• Nuortenluokka (15 – alle 24 kk)
• Avoin luokka (yli 2-v, jotka 
eivät ole muotovalioita)
• Käyttöluokka (yli 15 kk:n ikäiset 
koirat, joilla on hyväksytty tulos joko 
rata-, ajue- tai maastojuoksukilpailuista)
• Desert bred – luokka (aavikkoluokkaan 
voi osallistua koira, jolla kolmen 
sukupolven sukutaulussa tiettävästi ei 
ole länsimaisia linjoja edustavaa koiraa)
• Valioluokka (2 vuotta täyttäneet 
kansallisen muotovalionarvon 
saavuttaneet koirat)
• Veteraaniluokka (8-vuotta täyttäneet)
• Kasvattajaluokka (Saman kasvattajan 
vähintään kolmesta kasvatista 
muodostuva ryhmä, koirat voivat 
olla samasta pentueesta. Sama 
kasvattaja voi osallistua kilpailuun 
useammalla kasvattajaryhmällä.)

• Jälkeläisluokka (uroksen tai nartun 
vähintään kolme jälkeläistä, jotka 
voivat olla samasta pentueesta)
• Kotikoiraluokka: Tähän luokkaan 
saavat osallistua koirat, jotka eivät 
esim. purenta- tai kivesvian tai 
tapaturman aiheuttaman vamman 
vuoksi voi osallistua muihin luokkiin. 
Luokassa annetaan kirjallinen 
arvostelu ja neljä parasta urosta ja 
narttua sijoitetaan luokissaan.
Urosten ja narttujen kotikoiraluokkien 
voittajat jatkavat edelleen BIS/VSP-
kotikoira kilpailuun. Kotikoiraluokan 
koirille ei jaeta KP:ta.

ILMOITTAUTUMINEN: 
Ilmoittautuminen on tehtävä joko 
sähköisesti tai kirjallisesti 30.9.2020 
mennessä. Pelkkä näyttelymaksun 
suoritus ei ole ilmoittautuminen.
 
Sähköinen ilmoittautuminen avautuu 
myöhemmin osoitteessa www.saluki.fi

Kirjallisen ilmoittautumisen voi tehdä 
postitse osoitteeseen: 
Teija Laukka, 
Hillerintie 10 
37860 Kärjenniemi

Liitä mukaan kopio maksukuitista 
sekä ilmoittautumislomake, jonka 
löydät Kennelliiton sivuilta. Kirjallisten 
ilmoittautumisten ilmoittatumismaksut 
Suomen Salukikerho ry tilille: FI94 
4600 0010 8792 25, Viitenro: 3832
Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan 
Suomen Kennelliiton voimassa olevia 
näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä 
ohjeita sekä rokotusmääräyksiä 
ilmoittaessaan koiransa näyttelyyn.

ILMOITTAUTUMISMAKSUT:
Erikoisnäyttelyyn tai Saluki 
Show:hun ilmoitetut koirat sähköisellä 
ilmoittautumisella 30.9. mennessä
 
1. koira 20 euroa  
saman omistajan 2. jne. koira: 20 euroa 
pennut ja veteraanit: 20 euroa, 
kotikoirat: 15 euroa

Sähköinen ilmoittautuminen 
30.9. mennessä
 
1. koira 30 euroa  
saman omistajan 2. jne. koira: 25 euroa 
pennut ja veteraanit: 25 euroa, 
kotikoirat: 15 euroa

Kirjallinen sekä ei-jäsenten 
ilmoittautuminen 30.9. mennessä
 
1. koira 35 euroa 
saman omistajan 2. jne. koira: 35 euroa 
pennut ja veteraanit: 35 euroa, 
kotikoirat: 15 euroa

TIEDUSTELUT 
Ilmoittautumisia koskevat tiedustelut: 
Teija Laukka, 040 734 8248,  
teija.laukka@gmail.com 
Muut tiedustelut: Mari Riitinki,  
044 533 1096, maririitinki@gmail.com

suomen salukikerhon 
open show 
30.10.2020
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Vuoden SalukiVuoden Saluki
S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 9

1. AZIZ KARIM 183 p. ROP

2. AZIZ PALMIRA 181 p. VSP

3. El-Ubaid’s Sincerity Isis 169 p.

4. Elamir Classic Souvenir 154 p.

5. Aziz Rayna 134 p.

6. Aziz Pacifico 125 p.

7. Aziz Rakham 120 p.

8. Soheil Nour Caspian Al Bhazim 99 p.

9. Aziz Qismah 93 p.

10. Alabama Feju Era 93 p.

11. Aziz Peyton 92 p.

12. Aziz Rustai 82 p.

13. Sunfire Jawhar 80 p.

14. Sincerity Kalimantan Adair 79 p.

15. Qirmizi Rienzi 75 p.

16. Aziz Rasmi 73 p.

17. Gharafa Elb Avantika Errea 73 p.

18. Tazillah Yordana 72 p.

19. Amiyat Esfandia 70 p.

20. Tazillah Zahra Zinnia 70 p.

21. Aziz Quanah 67 p.

22. Aziz Jalila 66 p.

23. Aziz Sheraz 60 p.

24. Dabka’s Varenne 60 p.

25. El Hamrah Negatraz-Shir 56 p.

26. Tazillah Yaffa 56 p.

27. Badavie Delorean 51 p.

28. Aziz Qasabe 50 p.

29. Non Serviam Drakaina Karkharodon 49 p.

30. Dabka’s Valentina 49 p.

1. AZIZ PALMIRA 51 p. ROP

2. BADAVIE DELOREAN 45 p. VSP

3. Aziz Karim 40 p.

4. El-Ubaid’s Sincerity Isis 37 p.

5. Aziz Qismah 34 p.

6. Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii 29 p.

7. Sincerity Kalimantan Adair 28 p.

8. Aziz Peyton 27 p.

9. Soheil Nour Caspian Al Bhazim 27 p.

10. Aziz Rustai 27 p.

1. AZIZ RAYNA 145 p. ROP

2. Aziz Palmira 140 p. 

3. El-Ubaid’s Sincerity Isis 99 p.

4. Aziz Rasmi 91 p.

5. Aziz Qismah 77 p.

6. SINCERITY KALIMANTAN 
ADAIR

43 p. VSP

7. Aziz Karim 42 p.

8. Badavie Delorean 38 p.

9. El Hamrah Negma 34 p.

10. Soheil Nour Caspian Al Bhazim 31 p.

Vuoden voitokkain Top Saluki
Vuoden Voitokkain Top Saluki
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S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 9

AZIZ KARIM  
Vuoden Saluki ROP, Vuoden Veteraani ROP

AZIZ PALMIRA 
Vuoden Saluki VSP, Vuoden voitokkain ROP

SKIN
N

Y DO
G BLO

G

PASI SO
IN

IN
EN

SINCERITY KALIMANTAN ADAIR 
Vuoden TOP Saluki VSP

BADAVIE DELOREAN 
Vuoden Voitokkain VSP

ARI SEPPÄ

AZIZ RAYNA  
Vuoden Nuori ROP, Vuoden TOP Saluki ROP

AZIZ RAKHAM 
Vuoden Nuori VSP
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S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 9

El Hamrah Chason-Shir 111 p.

7. Wallaby’s Zakiyya Zayna 83 p.

8. Tazillah Iran Taraneh 79 p.

9. Salgrey’s Alina 70 p.

10. Sunfire Harigat 49 p.

Vuoden NuoriVuoden Nuori
6. Aziz Rasmi 73 p.

7. Gharafa Elb Avantika Errea 73 p.

8. Tazillah Yordana 72 p.

9. Aziz Sheraz 60 p.

10. Dabka’s Varenne 60 p.

1. AZIZ JALILA 429p. ROP

2. Aziz Didar 227 p.

3. TAZILLAH DARIUS 179 p. VSP

4. Qirmizi Paganini 158 p.

El-Ubaid’s Sincerity Isis 131 p.

1. Aziz Rayna 134 p. ROP

2. Aziz Rakham 120 p. VSP

3. Alabama Feju Era 93 p.

4. Aziz Rustai 82 p.

5. Qirmizi Rienzi 75 p.

1. AZIZ KARIM 120p. ROP

2. AZIZ JALILA 100 p. VSP

3. Tazillah Fadia Farahnaz 75 p.

4. El-Ubaid’s Sincerity Isis 60 p.

5. Amdjad Av Min Tera 52 p.

6. Salmanazar Abla Tiger Lily 48 p.

7. Khaireddin Wazir 46 p.

8. Kírman Delfis 44 p.

9. Jonsabik Djaal Lhilal 36 p.

10. El Hamrah Ghainah 35 p.

Vuoden Veteraani

Vuoden JalostussalukiVuoden Jalostussaluki

Vuoden Veteraani
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1. AZIZ 623 p.

2. Tazillah 237 p.

3. El Hamrah 136 p.

4. Sincerity Kalimantan 131 p.

5. Soheil Nour 129 p.

6. Khaireddin 95 p.

7 Wallaby’s 83 p.

8 Dix Dax 70 p.

9 Zarabis 40 p.

10 Salmanazar 31 p.

Kennel AZIZ - Vuoden Kasvattaja

AZIZ JALILA 
Vuoden Jalostussaluki ROP, Vuoden Veteraani VSP

TAZILLAH DARIUS 
Vuoden Jalostussaluki VSP

JO
U

KO
 SAVO

LAIN
REN

Vuoden Kasvattaja

AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII
Jonin muistopalkinto, Leevin muistopalkinto, 

SvSR kiertopalkinto

S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 9



Vuoden Kasvattaja
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1. Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii 37 p.

2. Aziz Rakham 51 p.

3. Aziz Sheraz 52 p.

4. Non Serviam Drakaina 
Karkharodon

55 p.

5. Khaireddin Yaseera 62 p.

6. Aziz Pacifico 63 p.

7. Soheil Nour Caspian Al Bhazim 68 p.

8. Dix Dax Magic Sapphire 70 p.

9. Tazillah Fadia Farahnaz 79 p.

10. Aziz Qaseem al Aramika 85 p.

Ritzas Uzma 85 p.

Jonin MuistopalkintoJonin muistopalkinto

SvSR KiertopalkintoSvSR Kiertopalkinto 2019
1. Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii 54 p.

1. Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii 37 p.

2. Aziz Rakham 51 p.

3. Aziz Sheraz 52 p.

4. Khaireddin Yaseera 62 p.

5. Ritzas Uzma 85 p.

Leevin MuistopalkintoLeevin Muistopalkinto
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1. Jaisalmer Abayomi  - VUODEN MAASTOJUOKSIJA 65 p.

2. Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii - ROP-TULOKAS 56 p.

3. Al-Yasamin Mufasa 54 p.

4. Zarabis Quadre 52 p.

5. Zarabis Reyhan 48 p.

6. Al-Yasamin Malika - VUODEN MAASTOJUOKSIJA VSP 42 p.

7. Eirecogteil’s Santerra Syrah - ROP-VETERAANI 39 p.

8. Non Serviam Furia Divina - VSP-TULOKAS 39 p.

9. Al-Yasamin Magnolia 37 p.

10. Aavatuulen Thenomenom 37 p.

11. Non Serviam Fogo Posto 36 p.

12. Zarabis Raahil 33 p.

13. Yuzak Azadbeh 32 p.

14. Aziz Qaseem al Aramika 29 p.

15. Golden Desert’s Barrag 27 p.

16. Zubayr Ajaz 24 p.

17. Melik Boorchin Oghab Nox Infinita 22 p.

Nox Infinita Anas Discors 22 p.

18. Salgrey’s Alina - VSP-VETERAANI 22 p.

19. El Hamrah Maher 21 p.

20. Khaireddin Yaseera 20 p.

21. Aavatuulen Van Velvel 18p.

22. Non Serviam Folie À Deux 17p.

23. Rudan Nediva 17p.

24. Yuzak Arya 16p.

25. Aziz Sheraz 16p.

26. Rihboun Min Al Asife 16p.

27. Aavatuulen Theanor 16p.

28. Khalils Ehaad Shariar 14p.

29. Tazillah Afroza Lamia 14p.

30. Jaisalmer Abhiruchi 14p.

Vuoden Maastojuoksija
Vuoden Maastojuoksija

1. Jaisalmer Abayomi - VUODEN JUOKSIJA 28

2. Non Serviam Furia Divina 19

3. Al-Yasamin Malika 16

4. Melik Boorchin Oghab Nox Infinita 15

5. Al Wathba Fahyim  Kenzon Sarii 14

Dyynien Kesra Khason 14

6. Al-Yasamin Mufasa 13

7. Zarabis Quadre 12

Zarabis Razaana 12

8. Zarabis Reyhan 11

9. Aavatuulen Thenomenom 10

Jaisalmer Abhiruchi 10

10. Eirecogteil’s Santerra Syrah 9

Nox Infinita Ardea Cinerea 9

11. Yuzak Arya 8

12. Al-Yasamin Magnolia 7

Onajiib Y-Shirvan 7

13. Yuzak Azadbeh 6

14. Non Serviam Fogo Posto 5

Rihboun Min Al Asife 5

Vuoden juoksija
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Vuoden Maastojuoksija

JAISALMER ABAYOMI 
Vuoden Maastojuoksija ROP, Vuoden Juoksija
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AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII 
Vuoden Maastojuoksutulokas ROP

AL YASAMIN MALIKA 
Vuoden Maastojuoksija VSP

EIRECOGTEIL’S SANTERRA SYRAH 
Vuoden Maastojuoksijaveteraani ROP SALGREY’S ALINA  

Vuoden Maastojuoksuveteraani VSP
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Vuoden juoksija
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1. Melik Boorchin Oghab Nox Infinita - VUODEN RATAJUOKSIJA 67

2. Dyynien Kesra Khason - ROP-VETERAANI 62

3. Jaisalmer Abayomi 57

4. Zarabis Razaana - VUODEN RATAJUOKSIJA VSP 44

5. Non Serviam Furia Divina - VUODEN RATAJUOKSIJATULOKAS 39

6. Jaisalmer Abhiruchi 26

7. Nox Infinita Ardea Cinerea 24

8. Yuzak Arya 20

9. Onajiib Y-Shirvan 16

10. Al-Yasamin Malika 12

11. Rihboun Min Al Asife - 
Vuoden ratajuoksijatulokas VSP  

12

12. Aavatuulen Thenomenom 11

13. Yuzak Azadbeh 10

14. Yuzak Aurangzeb 9

15. Dashuri Te Hope 6

16. Zarabis Reyhan 5

17. Aavatuulen Theanor 5

18. Zarabis Rezzan 4

19. Zarabis Raahil 4

20. Khalils Ehaad Shariar 4

21. Zarabis Quadre 4

22. Aavatuulen Van Velvel 3

23. Non Serviam Drakaina Karkharodon - 
VUODEN VETERAANI VSP

3

24. Al Wathba Fahyim  Kenzon Sarii 3

25. Al-Kefeus Ankhia 2

26. Khalils Chafees Chayton Shariar 2

27. El Hamrah Nadiir 1

Nox Infinita Arenaria Interpres 1

28. Khronos Min Al Asife 1

Uziduzit Hawksview Non Serviam 
Tomahawk

1

Zarabis Rosalia 1

Zubayr Ahmose 1

29. Tazillah Fadia Farahnaz 1

Vuoden RatajuoksijaVuoden Ratajuoksija

MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA 
Vuoden Ratajuoksija

AN
TTI RU

O
TSALO
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ZARABIS RAZAANA 
- Vuoden Ratajuoksija VSP

21 Saluki

NON SERVIAM FURIA DIVINA 
Vuoden Ratajuoksijatulokas ROP,  

Vuoden Maastojuoksijatulokas VSP

DYYNIEN KESRA KHASON 
Vuoden Ratajuoksijaveteraani ROP

RIHBOUN MIN AL ASIFE 
Vuoden Ratajuoksijatulokas VSP

NON SERVIAM DRAKAINA KARKHARODON 
Vuoden Ratajuoksijaveteraani VSP

Vuoden Ratajuoksija
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Hän on hyvin arvonsa tunteva, näyt-
telyissä ehkä vakavankin oloinen, ko-
tona myös leikkisä, rakastava ja ra-
kastettava persoona. Näyttelyuran-
sa hän aloitti Erkkarissa pentuluokas-

Aziz Karim
Vuoden Saluki & Vuoden Veteraani

sa ja nyt jatketaan veteraaneissa. Tuo-
hon väliin on mahtunut ”jokunen” 
näyttely ja menestystä on tullut enem-
män kuin koskaan osasin toivoa. Jos 
jotakin pitäisi nostaa esille esimerkik-

si Erkkarin ja Shown bis- ja vsp-sijoi-
tukset sekä Kuopion kv. näyttelyn BIS. 
Toisaalta arvostan korkealle näitä vuo-
den saluki, top-saluki ja voitokkain 
saluki saavutuksia, koska niissä kitey-
tyy monen tuomarin näkemys. Ulko-
mailla näyttelemiset on lyhyesti kerrot-
tu; kerran Ruotsissa, Virossa ja Latvias-
sa. Syy ei ole salukin, vaan omistajan! 
Menestys on syntynyt yhteistyönä ja 
lähtöisin onnistuneesta kasvatustyös-
tä. Minun tehtäväni on ollut huolehtia 
hänen kaikenpuolisesta terveydestään, 
hyvinvoinnistaan ja onnellisuudestaan 
sekä näyttelyihin viemisestä. Tärkeä 
osatekijä on esittäminen kehässä, siitä 
kiitos Janette ja muut Karimin handle-
rit! Itse Karim suhtautuu näyttelyihin 
ammattimaisesti, esiintyy mielellään, 
ei stressaa. Näin on paketti kasassa.  

Nähdään näyttelyissä vielä jatkossakin, 
keväisin terveisin Päivi ja Karim 

P.S. Karim lähettää terveisiä kaikille la-
jitovereilleen ja heidän ihmisilleen!

Vuoden saluki ja vuoden veteraani Aziz Karim tunnetaan kotioloissa myösnimillä Herra Iso Herra, 
Ylhäisyys ja Rakas. 
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Aziz Palmira
Vuoden Saluki VSP & Vuoden Voitokkain

Fiina sijoittui PN-kehässä lähes jokai-
sessa näyttelyssä, johon se vuoden aika-
na osallistui. Kesällä plakkariin kertyi 
myös yksi ryhmävoitto KR näyttelys-
tä. Kävimme vuoden aikana näyttelyis-
sä myös Norjassa ja Ruotsissa. Norjasta 
Fiina sai kasvattajatuomarilta viimeisen 
sertin POHJ MVA arvoa varten. Vii-
meinen näyttely 2019 puolella oli Tuk-
holmassa Pohjoismaiden Voittaja näyt-
telyssä, sieltä tuli niin ikään hienosti 

kasvattajatuomarilta PN-3 sija. Salu-
keja oli ilmoitettu yli 70 tähän näyt-
telyyn. Tänä vuonna jatketaan samal-
la mallilla, käydään omaan aikatauluun 
sopivissa näyttelyissä ja tavataan tuttu-
ja, jännittäviä ulkomaan reissujakin on 
suunnitteilla. Fiina sai myös mustan 
”pikkusiskon” kun perheen nelijalkai-
siin saatiin lisäystä alkuvuonna 2020. 
Fiina on ottanut tulokkaan vastaan 
luonteelleen tyypillisesti eli todella kil-

tisti ja kärsivällisesti. Tulevaisuudessa 
toivomme toki myös pentuja Fiinalle. 

Hyvää harrastusvuotta kaikille!

Fiinalla on takanaan upea vuosi 2019 ja olemme hyvin iloisia Vuoden Saluki VSP voitosta.  

S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 9



S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 9
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Rania (Aziz Rayna) täytti 2v ja saman-
tien voitti erikoisnäyttelyn rotunsa par-
haan sekä valioitui Suomen sekä Ees-
tin valioksi. 

Lillalla (Aziz Jalila) oli kiireinen vuo-
si. Alkuvuodesta Lilla voitti ROP-vete-
raanin molemmissa näyttelyissä mihin 
osallistui, kesäkuussa syntyi pieni Ulpu 
ja jo marraskuussa Lilla voitti jälleen 
ROP-veteraanin ensimmäisessä näytte-
lyssä pennun syntymisen jälkeen. Lil-
lan jälkikasvu menestyi erinomaisesti 
sekä Suomessa, että ulkomailla! 

Aziz RaynaVuoden Nuori ja TOP - saluki

Aziz Jalila
Vuoden Jalostusnarttu & Vuoden Veteraani VSP

AzizVuoden Kasvattaja

Yhdysvalloissa Ranian sisko Haney 
(Aziz Reatha Allihan) voitti Westmins-
terin rotunsa parhaan (vuonna 2020 
samassa näyttelyssä VSP), siskot Rania 
ja Ruusu (Aziz Rasmi) hallitsivat eri-
koisnäyttelyä sekä showta. Lillan jälki-
kasvu myös Aziz-Q sekä Aziz-S pentu-
eista menestyivät kaikki hyvin tasaises-
ti läpi vuoden, aikamoinen supermam-
ma tuo Lilla! 
Lilla ja Rania (kotoisemmin Läl-
ly ja Räpä) ovat molemmat hy-
vin vekkuleita ja hauskoja persoo-
nia, joiden kanssa on helppo elää! 

Aziz kennel on voittanut salukikerhon 
vuoden kasvattajan jo 20 kertaa. Tä-
mä onkin hyvä tilaisuus kiittää kaik-
kia upeita omistajiamme (entisiä ja ny-
kyisiä) hienosta yhteistyöstä vuosien 
varrella. 

Yhteistyössä on voimaa!

Vuosi 2019 oli tuloksellisesti upea tytöillemme. 

STIN
A JALKAN

EN
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Erityisesti se rakastaa omia perheenjä-
seniään, omien perheenjäsentensä nä-
köisiä vastaantulijoita ja liikkuvia pol-
kupyöriä. Se ilahtuu valtavasti kotiin 
palaavasta omistajastaan, heittää tas-
sunsa tämän olkapäille, yrittää suuko-
tella, kaulailla, halata ja mitä nyt saluki 
voi keksiä ilahtuessaan – vaikka omis-
taja olisi piipahtanut postilaatikolla. 
Kotona Rakham hoitaa suurella sydä-
mellä ja velvollisuudestaan ylpeänä ik-
kunavahdin tehtävät ja häntä täristen 
hälyttää toiset ikkunaan, kun tarve on. 
Tärinän voimakkuus ja karjunnan sä-

Aziz Rakham
Vuoden NUORI VSP

velkulku kertovat, miten paha uhka ik-
kunasta näkyy (pahin on naapurin la-
gotto). Se pyrkii aina olemaan ensim-
mäinen saluki, jota huomioidaan ja se 
haluaa kerätä itselleen kaiken ihmisen 
irtonaisen rakkauden, kyynärpäätaktii-
kalla vaikka. 
Rakhamilla on ollut pennusta lähtien 
iso ego, eikä se ole koskaan kuvia ku-
marrellut. Se käyttäytyy itsevarmasti ti-
lanteessa kuin tilanteessa, on rohkea ja 
avoin ihmisiä kohtaan ja tietyn tyyppi-
sestä roturasismista huolimatta se suk-
kuloi sulavasti koirien seassa. Sillä on 

valtava riistavietti, mutta vielä tänne 
saakka se ei ole pystynyt kanavoimaan 
viettiään niin kuin kisakoiralta odote-
taan, alkuerän huippupisteet ovat nol-
lautuneet finaalin hippaleikkeissä. 
Rakhamista kun puhutaan, laatusanat 
rauhallinen, tyyni, harkitseva, tasainen 
ovat kokonaan tarpeettomia ja joudu-
taan käyttämään sanoja räiskyvä, raju, 
impulsiivinen. Kaiken, mitä se tekee, se 
tekee suuresti ja suloisinta on se, että 
myös sen rakkaus omistajaan on niin 
valtavan suurta. Vaikka se on iso, itse-
varma ja määrätietoinen salukiuros, se 
kuuntelee, jos omistajalla asiaa on ja 
totteleekin joskus. Rakhamin rakkaus 
näkyy sen ilmeikkäistä silmistä ja kat-
se onkin tässä salukissa parasta, ja ne 
mustat varpaanvälihapsut.

SBIS SF CH Benelux Junior Winner 2018 Aziz Rakham on hy-
vin ilkikurinen saluki, joka rakastaa useimpia ja kuvittelee tunteen 
olevan aina molemminpuolinen. 
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Tazillah Darius
Vuoden Jalostusuros

Siinä oli sellaista tiettyä loistetta, esiin 
pursuavaa energiaa, ryhtiä, ja ilmeik-
kyyttä. Se liikkui jo pienenä pentuna 
ihanalla kevyellä ja joustavalla askeleel-
la, joka sai kylmät väreet kulkemaan 
selkäpiissä. Tiedätte varmaan tunteen. 
Se oli tosi paljon ulkona juoksemassa 
siskonsa Thean kanssa ennen siskon vä-
liaikaista muuttoa ulkomaille. Ne oli-
vat lihaksikas, väsymätön parivaljakko 
lumisessa pihassamme. Ehkä Sampo 
hieman masentui, kun Thea lähti. Sen 
jälkeen Sampo sai hoidettavakseen pie-
nen mustan Cameen, joka tuli tänne 

keväällä 2013 8 viikon ikäisenä pentu-
na Luvialta Annen ja Ilpon huomasta. 
Sampo onkin hyvin rakastava ja huo-
lehtiva isähahmo tarvittaessa, ja näiden 
kahden edesottamuksia oli hauska seu-
rata. Ehkä eniten sen persoonaa kuvaa 
aktiivisuus, vauhdikkuus, elämäninto 
sekä toisaalta lempeys ja oppivaisuus. 
Sampolla on tähän mennessä 3 pen-
tuetta, joista nuorin pentue on vielä 
alle juniori-ikäinen. Olen erittäin kii-
tollinen ja iloinen, että Sampon pen-
tuja on viety niin paljon näyttelyihin, 
että sen on ollut mahdollista voittaa tä-

mä hieno meriitti. Kiitos siitä kaikille 
teille! Itse olen seurannut sen jälkeläi-
siä mielenkiinnolla, koskapa se on jät-
tänyt moniin omaa leimaansa ja olen 
ylpeä siitä. 

Onnea kaikille kehiin jatkossakin!

Vuoden 2019 jalostusuros Suomessa CIB FI&EE&LT&LV MVA HEJV-13 PMJV-13 
Tazillah Darius, eli kotona Sampo. Meillä oli aikanaan onni jättää kotiin tämä pentueensa ainoa 
uros, josta en vaan malttanut luopua. 
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Sincerity Kalimant an 
Adair

Vuoden TOP saluki VSP

Nimeni on Adair, olen pian neljävuo-
tias herrasmies. Välillä miuta kutsutaan 
Akuksi, olen kuulemma syönyt niin 
monta laturia ja sähköjohtoa pienenä...     
Pidän todella paljon  matkustamises-
ta ja sen vuoksi näyttelyihin on aina 
mukava lähteä. Näyttelyissä parasta 
on sukulaisten, ystävien ja saluki-lady-
jen tapaaminen.  Lempiharrastuksiani 
ovat pitkät metsälenkit, lauman kans-
sa juokseminen ja tennis. Kukaan muu 
meidän perheestä ei muuten osaa niin 
hyvin tennistä kuin minä. Lisäksi pi-
dän tosi paljon vieheen perässä juokse-
misesta, mutta juoksukisoihin me ei ol-
la vielä ennätetty. 

Herkullisia kevätpäiviä kaikille ja näh-
dään taas näyttelyissä!

Adair  

C.I.B FI MVA DK MVA EE MVA LV MVA LT MVA RU MVA BALT MVA BY MVA RU JMVA 
LV JMVA RKFV RIGAJW-17 BALTV-18 EEV-19 BYV-19 BALTV-19
Sincerity Kalimantan Adair
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Al Wathba 
Fahyim Kenzon Sarii 
Leevin muistopalkinto, Jonin muistopalkinto ja SvSR:n kiertopalkinto

Matkaan on mahtunut lukemattomia 
varastettuja eväitä, murettuja lukkoja ja 
menetettyjä yöunia, mutta yhtään tyl-
sää päivää ei Fahimin kanssa ole ollut. 
Harrastuskoirana Fahim on mitä mai-
nioin luonteensa puolesta. Se on aina 
iloinen, loputtoman nälkäinen, hieman 
pöljä ja rakastaa kaikkia. Oli kyseessä 
näyttely, juoksukisa tai roskiksen avaa-
minen, Fahim on aina valmiina toimin-
taan. Auto taas on sen suosikkipaikka-

ja matkan aikana siitä ei yleensä näy 
kuin kohti kattoa sojottavat etujalat. 
Fahim on se, joka huolehtii meillä 
myös kaikkien muiden kisakunnos-
ta juoksemalla porukan väsymättömä-
nä pupuna. Sen treenikaverit ovat no-
peampi ”isoveli” Ramzes ja pari whip-
pettiä, joten nopeuden sijaan Fahim on 
oppinut turvautumaan ketteryyteen-
sä ja älykkyyteensä karkuun juostes-
sa. Juoksutreenit vieheenä muille ovat 

tehneetkin Fahimista taitavan myös 
jahtaamaan muovipussia maastoissa. 
Fahimia kuvataan usein meidän per-
heessämme Nalle Puhin Tiikeriksi. Fa-
him etenee mieluiten pomppimalla ja 
vieraita tervehditään tekniikalla täysil-
lä päälle ja kumoon. Tiikerin laulun sa-
nat ”mun pääni on täytetty kumilla ja 
häntä on vieteriä”, kuvaavatkin sen elä-
mänasennetta varsin hyvin.

Fahimin harrastusvuosi 2019 oli uskomaton kaikin tavoin. Se keräsi sertejä kolmesta eri maasta 
maastokisoissa, sijoittui podiumille Viron EM-kisoissa ja tuli näyttelyissä kolmen maan muotovaliok-
si keräten myös kolme cacibia.

Saluki 28
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Jaisalmer Abayomi
Vuoden maastojuoksija, vuoden juoksija 

synt. 07.11.2015 
tittelit: FI KVA-M, FI KV 
A-R, SMM-17 
muut saavutukset: EMM-18 toinen sija, 
EMM-19 kuudes sija 

Ennen kauden alkamista ajatuksena oli 
keskittyä enemmän ratakokeisiin. Niin 
myös tehtiin. Alussa oli hieman epäon-
neakin, ensimmäisessä ratakokeessa tu-
li diski. Joka oli muistutus siitä, että rata-
juoksu on herkkä ja vaativa laji. Mutta täs-
tä ei lannistuttu, vaan siirrettiin ajatukset 
kohti uusia haasteita. Seuraavassa ratako-
keessa Kadir saavutti KVA-r-tittelin ja sii-
tä olen todella iloinen, koska se oli yksi ta-
voite tälle kaudelle. Joten Kadir on Suo-
men käyttövalio maasto- ja ratajuoksus-

sa. Ennen salukin hankintaa ja sen myötä 
tämän harrastuksen aloitusta, en osannut 
edes unelmoida tästä menestyksestä. Ol-
laan menty eteenpäin kisa ja kausi kerral-
laan. Hauskaa on ollut, vaikka se on vaati-
nut reissaamista tuhansia kilometrejä. Sa-
malla on kertynyt paljon uusia tuttavuuk-
sia tämän lajin harrastajista. Kaikki koke-
mukset lajista ovat olleet myös arvokkaita, 
niistä oppii aina jotain uutta. Täytyy kyllä 
myöntää, että hyvät hermot itsellä ja var-
sinkin Kadirilla ovat olleet tarpeen. Kisat 
saattavat olla usein aika stressaavia tilantei-
ta molemmille. Hyvin on kuitenkin selvit-
ty kaikesta. Minua on auttanut paljon se, 
että Kadir omaa hyvät hermot ja voimak-
kaan saalistusvietin. Kadirin kanssa on ol-
lut aina helppo matkustaa ja liikkua kisa-

2019 oli meille aika kiireinen harrastuskausi. Osallistuimme kahdeksaan ratakokeeseen ja kuuteen 
maastokokeeseen. Lisäksi käytiin Virossa EMM-kisoissa. 

paikoilla. Jos pitäisi poimia jotain erityistä 
mieltä lämmittävää viime kaudelta niin ne 
ovat varmaankin, toistamiseen käyttöva-
lioajan saavuttaminen Turun Vätin radal-
la ja toistamiseen Suomen EMM-karsinta-
kisan voittaminen ja EMM-kisojen kuudes 
sija. Pitää myös olla onnellinen siitä, että 
ei ole sattunut loukkaantumisia ja on py-
sytty muutenkin terveinä. Koiran treenaa-
minen ja kunnon nostaminen ennen kaut-
ta on aina haastavaa. Aloitimme ratatreenit 
heti kun PVK:n radalla alkoi harjoitukset 
keväällä. Siellä tulikin käytyä ahkerasti pit-
kin kesää. Odottavin mielin kohti kesää ja 
uutta kautta.        
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Al Wathba 
Fahyim Kenzon Sarii 
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Eirecogteil ’s Sant erra 
Syrah

Vuoden maastojuoksijaveteraani

Santerin maastojuoksu-ura alkoi Selän-
pään syysmaastoissa 2016, ja sai ekan 
sertk:n. 
Santeri on helppo ja mukava reissu-
kaveri, rauhallinen ja vähään tyytyväi-
nen mutta kun koppa laitetaan muut-
tuu olemus täysin.  On kuitenkin hie-
no kilpakumppani, ei pärise eikä häirit-
se toista, eikä myöskään välitä jos toi-
nen pörrää tai tönii. Menee vieheen pe-
rässä kuin juna.  
Kuulumme Kaakkois-Suomen Vint-
tikoirakerhoon ja Santeria on muuta-
man kerran käytetty parina niin en-
sikertalaisen kuin jo kisaavan mutta 
huonoja kokemuksia saaneen treeni-
kaverina. On luonteeltaan sosiaalinen. 
Kaudella 2019 Santeri juoksi viisi ki-
saa, joista mieleenpainuvin oli HVK 
INT 29.9. ! Yllätyin aivan suunnatto-
masti Santerin voitosta. Toinen vaadit-
tava Cacil napsahti siitä. 

Kiitokset haluan lähettää kasvattajille 
Jaana Reiman & Irene Outinen, 
Kiitos minun Suuresta Rakkaudestani

Eirecogteil’s Santerra Syrah ” Santeri ”, S. 21.1.2013
Santeri on minun ensimmäinen saluki ja on minulle saluki isolla S-kirjaimella. 
Santeri elelee kolmen muun salukiuroksen kanssa ja on lauman pomo. 
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Melik Boorchin Oghab 
Nox Infinita

Vuoden Ratajuoksija

Tällä juoksijapojalla on vahva iranilai-
nen tausta, henkisesti ja fyysisesti. Ogha-
bin vahva, järkkymätön mieli yhdistettynä 
vahvaan ja kestävään kehoon on tarjonnut 
innokkaalle treenarille loputtomia oppi-
miskokemuksia ja ahaa-elämyksiä erityises-
ti traanaamisen saralla. Ja nöyräksi se ihmi-
sen vetää, kun niiden havaintojen loppu-
tuloksia saimme juhlia kauden 2019 aika-
na useaan otteeseen läheistemme seurassa.

Kauden ehdottomia kohokohtia olivat 
kaksi kertaa parannettu Helsingin Tuoma-
rinkartanon 480 metrin rataennätys, joista 
jälkimmäisellä Oghab saavutti Suomen vi-
rallisen salukiratajuoksun historian toisik-
sinopeimman ajan, 31,99s. Tämän jälkeen 
lähdimme Saksaan ratajuoksun euroopan-
mestaruuskilpailuihin, missä kuhinaa ja si-
littelijöitä riitti. Hieman, tai aika paljon-

kin omissa oloissani viihtyvänä ja hiljaise-
na ihmisenä kaikki se ystävällisyys jota Eu-
roopassa kohtasimme, oli suorastaan häm-
mentävää! Ihana on nähdä, kuinka yhtei-
nen harrastus yhdistää ihmisiä myös yli ro-
turajojen. Saksassa maailmanmestarismie-
hemme suoriutui suvereenisti ja mantteloi-
tiin ERM-voittajaksi ja Maamme laulu on-
nistui herkistämään jännityksen hyydyttä-
män omistajan.

Oghabin kanssa on ilo harrastaa. Hoke-
ma, joka tulee suustani ja näppäimistöl-
täni säännöllisesti. Siksi ei varmasti yllätä, 
että meidän arki ja treenirutiinit ovat tar-
koin laskelmoituja ja niissä on helppo py-
syä, koska se on hauskaa ja helppoa. Työ-
teliäs, kestävä koira, joka ei vierasta epä-
mukavuusaluettakaan, on palkitseva har-
rastuskaveri.   Olemme oppineet, mikä on 

tarpeeksi, mikä liian vähän ja mikä liikaa. 
Olemme oppineet kiinnittämään huomio-
ta monipuolisuuteen ja siihen, että lepo 
on tärkeintä, mitä voimme iloiselle urhei-
lijalle tarjota. Oghab lähtisi ja tekisi aina, 
kun vain saisi. Joka kerta, kun se ei pää-
se mukaani, on hiipuva hännänheilutus lä-
hes musertava, mutta levätäkin pitää ja on-
han minulla omatkin harrastukselliset ta-
voitteeni ihmispuolella!

Kautta 2020 katselemme vielä tätä kirjoit-
taessani hieman etäältä. Tavoitteet ovat 
luonnollisesti ajatuksentasolla ratajuok-
sun arvokisoissa, mutta toiveissa siintää 
myös pentuprojekti, joten toivottavasti 
iloisen kiireisinä tulemme pysymään. Eni-
ten tulevalta kaudelta odotamme taas iloi-
sia kohtaamisia kaikkien kanssaharrastaji-
en seurassa!

Oghabin toinen kilpailukausi oli täynnä jännitystä ja unohtumattoman hauskoja hetkiä. Ensimmäi-
sellä kaudellaan olimme nähneet, mihin kaikkeen Oghab pystyy ja toisella kaudella lähdimme ute-
liaina katsomaan, mitä periksiantamattomuudella ja hienosäädöllä pystyttäisiin saamaan aikaiseksi.

LIIN
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Mikkiksen vuosi 2019 oli menestys. Kaik-
ki odotukset ylitettiin, huomioiden et-
tä juhlittiin 6-vuotis synttäreitä ja saatiin 
lupa myös kisata veteraani-ikäisissä. Ra-
takisalähtöjä oli kaudella 10, joista Mik-
kis voitti 8. Iloinen yllätys oli, että kau-
den aikana radalla kisanneista salukeis-
ta Mikkis oli 2. ja pisteitäkin saatiin 62.  
 
Kauden parhaita muistoja oli ehdottomas-
ti Hyvinkäällä vesisateessa juostu Saluki-
kerhon ratamestaruuskisa, jossa Mikkis 
voitti sekä kerhon mestaruuden että ve-
teraanimestaruuden. Tämä oli ilmeises-
ti ensimmäinen kerta kerhon ratakisa his-
toriassa vuodesta 1992 lähtien, että sama 
saluki voittaa molemmat mestaruudet. Eh-
kä kauden isoin yllätys oli, että Mikkis juok-

si oman 280 metrin ennätyksensä 19.33 se-
kuntia ja 480 metriäkin sujui aikaan 33.19 
s. Normaalistihan juoksuvauhti on no-
peimmillaan siinä  kolmen, neljän vuoden 
iässä. Tietty meidän pikku tiimille on ollut 
tärkeää, iso kunnia asia pitää salukit-pojat 
kunnossa myös iän karttuessa. Loistavina 
harjoittelukavereina Mikkiksellä oli 2019 
kaudella Rauha (Zarabis Razaana, joka 
VSP) ja velipoika ”Sir Duka” (El Hamrah 
Hakeem Bharatiya), joka täytti nyt 9 vuot-
ta ja joka voitti edellisen Vuoden veteraani-
ratajuoksija -tittelin. Iloinen yllätys sekin.  
 
Ratakauden jälkeen vedimme ensin tietys-
ti ”sohvaa” ja sen jälkeen siirryimme näyt-
telykehiin. Vuoden 2019 kruunasi näytte-
lymenestys ja nyt odottelemme Brysselis-

tä C.I.B.-vahvistusta. Jari Latva-Raskun ar-
kistotietojen mukaan vuoden 1985 jälkeen 
on vain kaksi suomalaista salukia valioitu-
nut sekä maastossa että radalla ollen myös 
kansainvälinen muotovalio. Ensimmäi-
nen näistä salukeista oli upea Aziz Quasi-
de ”Kassinen” vuonna 2010 ja nyt vuonna 
2020 toinen on Mikkis. Oli kyllä hauska 
huomata kiertopalkintokansiota selailles-
sa, että kerhon ”ROP-veteraani ratajuok-
sija” -palkinto on nimenomaan ”Kassisen” 
muistopalkinto ja sen ovat lahjoittaneet 
Pirjo ja Tanu Savolainen. Nyt siis  koh-
ti uutta urheilukautta, varsinkin kun Suo-
messa on MM-ratakisat HVK:lla. 

Kasvattaja: Susanna Valli ja Ilkka Niemelä  
Omistajat: Tarja Pääkkönen ja Kimmo 
Marjamäki

C.I.B (vahvistettavana) FI MVA, EE MVA, LV MVA, LT MVA, BALT MVA,  
FI KVA-M, EE KVA-M, FI KVA-R, SRM-16, DVR-16, JK-17, SSaK Vuoden Ratajuoksija-17, 
SSaKM-18 rata, SSaKM-19 rata ja SSaK Vuoden veteraaniratajuoksija-19
DYYNIEN KESRA KHASON - “Mikkis”

Dyynien Kesra Khason
Vuoden Veteraaniratajuoksija
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Non Serviam Drakaina   
Karkharodon

Vuoden veteraaniratajuoksija vsp
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Viimeiseksi kisaksi jäi Salukikerhon vete-
raanimestaruus, jossa Zelda sijoittui toisek-
si. Käyttövalioaikoihin ei nopeus koskaan 
olisi riittänyt, mutta väliäkö tuolla. 

Zelda ehti valmistua nuoruudessaan maas-
tovalioksi ja 2019 kauden lopulla sai sen 
viimeisen ajuevalion arvoon tarvittavan 
SERTin. Näyttelypuolelta jäi uupumaan 
se viimeinen sertifikaatti, mikä väkisinkin 
hieman harmittaa. Zeldan kanssa oli haus-
ka harrastaa, koska tämä on kovin sosiaali-
nen eläin ja toimi useammassa lajissa.

Yllättävä eläköityminen tuli ajankohtai-
seksi viimeisen ajuekokeen jälkeisenä vii-
konloppuna, kun sydänultrassa löytyikin 
DCM. Pian diagnoosin jälkeen aloitettiin 

Ratajuoksu ei koskaan ollut Zeldan vahvin laji, mutta 11 virallista starttia kisakirjasta kuitenkin löy-
tyy – vieläpä hyväksyttyjä kaikki. 
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Rihboun Min Al Asife 
Vuoden ratajuoksijatulokas

Lähdimme kauteen Ririn kanssa ilman sen 
kummempia odotuksia, salaisena toiveena 
että poika juoksisi rataa, ja niinhän siinä 
kävi, toive toteutui! Toki myös maasto 
sujuu, ja näytelmätkin onnistuivat.

Paras hetki kaudella oli ensimmäinen ki-
sa ja KV-aika.

Riri ja kumppanit + huoltojoukot toivotta-
vat kaikille mukavaa kesän ja kisojen odo-
tusta, pysykää terveinä !

lääkitys, jonka vuoksi ei kisoihin tai näyt-
telyihin enää ole asiaa. Zelda on onneksi 
edelleen oma reipas ja riehakas itsensä. 

Toivottavasti saamme nauttia hänen seu-
rastaan vielä monta hyvää vuotta!

Tampereen rataki-
soissa Riri sijoittui 
toiseksi. Riri kuvassa 
keskellä.
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Merkittävimpiä, ikimuistoisia maastokil-
pailuja Iitissä KYM KP-M-14. EMM 2015 
-kilpailut, jossa Alinasta tuli KVA-m. Salu-
kikerhon VSP Maastojuoksija 2015. Keu-
ruulla K-S KPM-15. Jumesniemessä 
kv-maastokisoissa sijalle 2 ja V-CACIL. 
Veteraanina 2019 Hyvinkäällä Vinttikoi-
raliiton VMM-19, Kuopiossa Salukiker-
hon VMM-19 ja Tuomarinkartanolla syys-
maastoissa HVK-VV-19. Alina on kisan-
nut 26 maastokisaa ja sertejäkin on kerty-
nyt 14.

Salgrey’s Alina
Vuoden Maastoveteraani VSP

Tämä taival Alinan kanssa on tuonut pal-
jon kokemusta ja ikimuistoisia kisareissuja. 
Toivottavasti näemme uusia potentiaalisia 
tulevaisuuden toivoja jatkossa juoksemassa 
Alinan tassunjälkiä.

Alinan ensi kosketus vieheeseen 2011

M
ARIN

KA PYY

Kiitämme Alinan 7v kisauran aikana kaik-
kia kisajärjestäjiä, tuomareita, sekä kaikkia 
Alinan kisapareja omistajineen. 

Team Dix Dax 
Toivottaa Vauhdikasta kesää kaikille 
harrastuksien parissa.

Maastokisat olivat jo nuorena Alinalle mieluisia. Alina osoittautui hyvähermoiseksi kisakiituriksi. 
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Non Serviam Furia 
Divina

Vuoden ratajuoksijatulokas, vuoden maastojuoksijatulokas vsp

Isä keksi erään pentutapahtuman jälkeen 
askarrella meille oman vavan, missä roik-
kui viehe, Shadin oma pupu. Onkivaval-
la treenasimme usein kolmistaan hiekka-
kuopalla ja kaikissa muissakin mahdollisis-
sa maastoissa. 
Shadin (1,5v) viehevarmuus oli kohtuulli-
nen syksyn 2018 kaikissa harjoituksissa ko-
tona ja kylillä, mutta vasta Heidi Lappa-
laisen rohkaisemana ilmoittauduimme uu-
siin seikkailuihin. Aloitimme kisakauden, 
kun isäni sai postiluukkuun Shadin maas-
tojuoksukirjan. Teimme isän kanssa alus-
ta alkaen toisillemme selväksi, että olimme 
kisoissa vain harjoitusmielessä. Ihmetys oli 
siis suuri, kun ensimmäisissä maastokisois-
sa (perinteinen talvimaasto, ja vieläpä sel-
laisella säällä!), meidät viimeisenä onnitel-
tiinkin ensimmäiselle sijalle. Vaikka miten 
paljon sekoilimme isän kanssa kisasta toi-
seen, niin Shadi suoriutui niistä silti poik-
keuksetta hienosti. 

Kausi eteni nopeasti ja Heidi kehitte-
li uusia suunnitelmia. Seuraavaksi han-
kittiin ratakirja Heidin ja Pirjon suurella 
avustuksella, unohtamatta, että Shadikin 
pisti parastaan hoitamalla homman ker-
ralla kuntoon. Ratatoimintaan on ollut 
helppoa osoittaa kiinnostusta, kun ihmi-
set ovat olleet tosi mukavia ja auttavaisia 
tulokkaille, niin maasto- kuin ratapuolel-
la. Kaikki kisatapahtumat ovat olleet am-
mattimaisesti suunniteltuja. 

Ratajuoksutaitoja vielä hiomme ja sik-
sipä iskä kaverinsa avustuksella hitsaili ka-
saan lähtökopiksi vanhan ison häkin. Tar-
koituksenamme on nyt harjoitella lähei-
sellä kentällä, kun kokoontuminen on näi-
nä aikoina kielletty. “Tämähän on sitten 
meidän kenttä!”, totesi Shadi. Blinallekin 
hankittiin vähän aikaa sitten maastokirja, 
uskomme, että harjoittelulla Blinakin voi 
olla kova vastus. 

Shadin kanssa on ollut varma olo har-

rastaa, jos vertaa Blinaan, joka on näis-
sä asioissa epävarmempi tapaus eikä tämä 
näytä olevan kovin kiinnostunut kisaami-
sesta. Hän mieluummin katselee lintuja 
taivaalla. Blina on kuitenkin ollut hyvänä 
seurana ja juoksukaverina Shadille hiekka-
kuopalla, jonne he ovat vakiokävijöitä, toi-
siaan samalla kiusaten ja jahdaten. Yhden 
hirvenkin Shadi on kauhuksemme tuo-
nut näytille ja parin peuran perään lähte-
nyt onneksi ilman suurempia vahinkoja. 
Jopa osteopaatille ja hierontaan on tämä 
luppakorva päässyt. Eipä tiennyt isi mi-
hin ryhtyi. 

Mielestämme parasta on (mitä jo-
ku kertoi salukilehdessäkin), tyytyväiset,  

Shadi oli jo ihan pienenä villipeto ja juoksemisen lahjakkuus. Se rakasti riehua, leikkiä, ja energiaa 
riitti kuten metsästysviettiäkin. 

paljon juosseet ja hyvin syöneet salukit 
makoilemassa sohvalla kummallakin puo-
lella. Shadilla ja Blinalla on hyvä tilanne 
siinä mielessä, että heillä on monta paik-
kaa, sohvaa ja sänkyä, missä voivat rentou-
tua, nukkua ja olla. Myöskin palvelijoiden 
määrä on sopiva. 

Talven aikana Shadi & Blina ovat yh-
dessä alkaneet käymään myös uimassa 
Hollolan DogSpassa ja toisella kerralla se-
kin alkoi jo sujumaan. Muita aktiviteette-
ja ovat olleet lumettoman talven juoksuse-
tit, koirapuistoilut sekä sopivat kävely- ja 
hölkkälenkit pupuja ja muita mielenkiin-
toisia eläimiä samalla tiiraillen.
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Zarabis Kennelin kasvattajat Ritva ja Ja-
ri Latva-Rasku muistavat Rauhan lunkina 
pentuna joka ei turhaan hötkyillyt. Jari ke-
roo myös, että koko pentue oli havinainen 
sillä tavalla, että ne pelasivat keskenään hy-
vin yhteen. Rauha sai siis jo pentulaatikos-
ta tiimipelaamisen taidon ja sitä se on mi-
nulle myös vahvasti opettanut. En todel-
lakaan tiedä miksi Rauha minulle valikoi-
tui, kun kaikki mustat tytöt olivat tasapai-
noisen tuntuisia. Taisi käydä se vanha ta-
rina, että se valitsi minut ja jotakin sydä-
messäni sykähti. Rauhan oli oppivainen ja 
omalla tavallaan persoonallinen pentu. Za-
rabis Ärrät ovat erityinen pentue myös sik-
si, että niistä kehittyi varsin taitavia vieheen 
jahtaajia.

Rauhan lähitiimiin kuuluu sydämelli-
nen Hertta ( El Hamrah Harini Bharati-
tya). Viiden vuoden ikäero on ollut todel-
la toimiva, sillä tytöt juoksuttavat innok-
kaasti edelleen toisiaan ja pitävät tiimipälli-
kön - niin ainakin kuvittelen olevani - vie-
ränä. Mökillä ollessa tyttöjen omatoimiset 
metsälenkit ovat joskus venyneet kolmen 
tunnin mittaisisksi. Kotona sitten ollaan 

salukiladyille sopivaan tyylii tassut taivas-
ta kohden. Reuharauha on saanut Hertta-
hurjalta loistavan salukimaisen mallin sä-
häkkyyttä, päättäväisyyttä ja uskollisuutta 
ja ihanaa rentoutta. Hertta on myös ensim-
mäinen salukini, jolla on ratakirja. 

Ratajuoksun harrastaminen on tiimi-
työtä. Luhtilaukkaajien harjoitusten väli-
tön ilmapiiri on ollut keskiössä jo silloin 
kun Hertalle ratakirjaa tavoittelin. Rauha 
sai ensikokemukset vieheeseen ja kopista 
lähtöön torstain pentutreeneissä.Yhteinen 
harjoittelun innostus ja motivoiva tiimi-
työ syntyi, kun Hertta alkoi treenata Tar-
ja Pääkkösen ja Kimmo Marjamäen salu-
kipoikien Dukan ( El Hamrah Hakeem 
Bharatiya) ja Mikkiksen (Dyynien Kesra 
Khason) kanssa. Hyvät treenikaverit on 
olleet parasta kasvualustaa nuorelle Rau-
hatytölle. Valmentajien keskinäinen kan-
nustava yhteiseen päämäärään pyrkimi-
nen ja kokemusten avoin jakaminen ovat 
tässä harrastuksessa vieneet meitä ihmisiä 
yhdessä eteenpäin. 

Vähitellen minulle on valjennut se, 

kuinka monipuolisen harrastuskoiran 
olen elämääni saanut. Olen edennyt Rau-
han valmentamisessa vaihe kerrallaan. Jo-
kainen asel on tärkeä eteenpäin, ja yhtä 
tärkeää on ottaa tarvittaessa askel ja pa-
ri taaksepäin. Oikotietä ei ole. Aina pyrin 
katsomaan koiran aistien, erityisesti sil-
mien tasolta tilanteen. Olen myös tiedos-
tanut sen että maastojuoksu ja ratajuok-
su ovat täysin eri lajeja nimenomaan sieltä 
salukin näkökulmasta katsoen. Kun Rau-
ha valiotui maastoissa 2018, lähdin har-
rastajana tietoisemmin suuntaamaan ra-
dalle. Edustimme vielä Suomea Euroo-
panmestaruusmaastokisoissa 2019. Hel-
teisessä kisassa Pärnussa tytön hieno sijoi-
tus oli 11/41.

Radalla kisaamiseen alkoikin uusi 
inspiraatio, kun ensikisa toi 2018 SSaK:n 
Vuoden Ratajuoksijatulokas VSP kunnian 
ajalla 36.61. Kauden 2019 hohdokkuut-
ta kuvaa se että Zarabis Razaana ansait-
si  SSaK:n Vuoden Ratajuoksija VSP kun-
nian. Kauden kuudessa kissassa 480 met-
rin matkalla Rauha pinkoi kolme käyttö-
valioaikaa. Suurta kunnioitusta ja häm-
mennystä minussa sai aikaan kauden pa-
ras aika 33.85. Nopeus oli vuodessa kehit-
tynyt 2,75 sekunttia. Miten tämä nopeu-
den kasvu on syntynyt? No tottakai kun-
non on oltava  kohdallaan ja koiran on jo 
pitänyt oivaltaa ratajuoksun luonne. Se ei 
yksin riitä vaan Rauhan on täytynyt löy-
tää itsestään päättäväinen kilpailija. Alta 
pois tämän tytön mielestä kisaaminen ra-
dalla on kivaa! 

Lämmin kiitos kaikille kanssaharras-
tajille hapsukorvineen. Keväällä herää toi-
veikkuus, toivon lukijalle terveyttä, tyy-
neyttä tyytyväisyyttä elämään. Kun salu-
keillamme säilyy juoksemisen ilo, kaikki 
on hyvin.

Zarabis Razaana ( razaana - joka on rauhallinen – one who is calm) eli Rauha on minun 1984 al-
kaneen salukiharrastukseni viides hapsukorva. 

Zarabis Razaana
Vuoden ratajuoksija VSP
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Markkinoilla on runsaasti erilaisia 
punkkilääkkeitä. Kaikki valmisteet 
eivät kuitenkaan sovellu käytettäväk-
si kaikille koirille. Punkkilääkkeen 
valinnassa tulee ottaa huomioon, on-
ko perheessä pieniä lapsia, muita lem-
mikkejä, pestäänkö eläintä paljon tai 
uiko se runsaasti. Punkkilääkkeet 
vaikuttavat myös eri tavoin. Osa val-
misteista karkottaa ja tappaa punk-
keja, osa vain tappaa. Punkkilääkettä 
valittaessa tulee myös huomioida koi-
ran ikä, koko sekä onko se tiine tai 
imettävä. Suuri osa valmisteista on 
vapaakaupan lääkkeitä, mutta jou-
kossa on myös reseptilääkkeitä. Täs-
sä artikkelissa käydään läpi Suomessa 
markkinoilla olevat punkkilääkkeet.

Karkottava vai tappava punkkilääke

Markkinoilla on kahdenlaisia punkkilääk-
keitä. Toiset valmisteet karkottavat ja tap-
pavat punkkeja, toiset vain tappavat. Kar-
kottava vaikutus tarkoittaa, että lääke eh-
käisee punkin kiinnittymistä eläimeen. 
Tappava vaikutus puolestaan tarkoittaa, et-
tä punkki kuolee, joko purtuaan eläintä tai 
ollessaan kontaktissa turkkiin/ihoon vaadi-
tun ajan. Valmiste, jossa on karkottava vai-
kutus, ehkäisee paremmin punkkien kul-
keutumisen eläimen mukana sisälle. Täl-
löin riski punkin siirtymisestä eläimestä 
ihmiseen pienenee. 

Punkkilääkkeet vertailussa 

Punkkilääkkeet voidaan jakaa kolmeen 
eri ryhmään annostelutavan perusteel-
la. Nämä kolme ryhmää ovat valeluliuok-
set, punkkipannat ja suun kautta otettavat 
tabletit. Tässä vertailussa lääkkeet on jaet-
tu antotavan mukaan näihin kolmeen ryh-
mään. On lisäksi yksi valmiste, joka sumu-
tetaan eläimeen. Tämä käsitellään valelu-
liuosten yhteydessä. 
Jokaisessa ryhmässä esitellään Suomessa 
markkinoilla olevat lääkkeet. Olen koon-
nut mielestäni valinnan kannalta olennai-
set tiedot valmisteyhteenvedoista, pakka-
usselosteista ja/tai tuotteiden nettisivuilta.  

VALELULIUOKSET

Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta valelu-
liuosten toimintaperiaate on pääpiirteittäin 
sama. Lääkeaine sitoutuu ihoon ja karvoi-
hin, ja punkki kuolee ollessaan kontaktis-
sa niihin. Tällä tavoin toimivien valmis-
teiden vaikutusaika on 4 viikkoa. Flurala-
neeri (kauppanimi  Bravecto paikallisvale-
luliuos) tekee tähän poikkeuksen. Kyseisen 
valmisteen vaikuttava aine imeytyy veren-
kiertoon ja punkin tulee purra koiraa, jot-
ta se kuolee. Tämän lääkkeen vaikutusaika 
on 12 viikkoa.

FIPRON IILI,  
kauppanimiä Fyperix comp, Fyperix vet, 
Exproline vet, Effipro, Frontline comp, 
Frontline vet 
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Lasten ei tule antaa olla koske-
tuksissa koiraan ennen kuin antokohta on 
kuivunut. Tästä syystä on suositeltavaa, et-
tä eläintä ei hoideta päivällä vaan alkuillas-
ta, eikä juuri lääkityn eläimen anneta nuk-
kua omistajan, varsinkaan lapsen, kanssa.
Muut lemmikit: Valmiste on turvallinen 
kissoille, mutta on myrkyllinen kaneille. 
Uiminen/peseminen: Runsas uiminen ja 
peseminen voivat vaikuttaa valmisteen te-
hoon. Eläintä ei tulisi kylvettää tai kastella 
kahteen vuorokauteen lääkekäsittelyn jäl-
keen. Fiproniili voi vaikuttaa haitallisesti 
vedessä eläviin pieneliöihin. Koirien ei saa 
antaa uida vesistöissä kahteen vuorokau-
teen käsittelyn jälkeen. 
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiral-
le sopiva: Ei saa käyttää 2 kuukaut-

ta nuoremmille ja/tai alle 2 kg painoisille 
koiranpennuille.
Tiine- ja imettävä: Frontline vet, Frontli-
ne comp ja Fyberix comp valmisteiden tur-
vallisuus on tutkittu, ja näitä voidaan käyt-
tää tiineyden ja imetyksen aikana. Muiden 
valmisteiden kohdalla tutkimuksia ei ole 
tehty. Frontline comp ja Fyberix comp val-
misteiden mahdollista haitallisuutta alle 8 
viikon ikäisille pennuille niiden ollessa kos-
ketuksissa hoitoa saaneen emon kanssa ei 
kuitenkaan ole dokumentoitu. 
Hinta:  Valmisteesta riippuen  5,56€ - 
9,43€ kuukaudessa 20 kg painoiselle koi-
ralle.  Comp päätteisiä valmisteita (Fybe-
rix comp ja Frontline comp) ei ole otettu 
tässä huomioon. Näissä on mukana myös 
toinen vaikuttava aine, jolla on merkitystä 
kirppujen häädössä. Nämä valmisteet ovat 
hieman kalliimpia. 

PERM E TRIIN I 
kauppanimi Exspot vet
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa
Vaikutustapa: tappava ja karkottava
Lapset:  Pienten lasten ei tule antaa olla 
kosketuksissa käsitellyn koiran kanssa noin 
vuorokauteen lääkkeen laitosta. 
Muut lemmikit: Valmiste on myrkyllis-
tä kissoille. Myrkytys on mahdollinen, jos 
kissa nuolee n. vuorokauden sisään käsitel-
tyä koiraa tai nukkuu sen vieressä. 
Uiminen/peseminen: Runsas uiminen 
tai peseminen voi lyhentää valmisteen te-
hoamisaikaa eli käsittely voidaan joutua te-
kemään useammin kuin 4 vko välein. Lää-
ke on myrkyllistä vesieliöille,  joten koiraa 
ei tulisi päästää veteen uimaan tai kahlaa-
maan 24 tuntiin käsittelyn jälkeen. 
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle so-
piva: Ei saa käyttää alle 5 kg koirilla eikä al-
le kaksi viikkoisille pennuille. 
Tiine- ja imettävä: Ei saa käyttää. 
Hinta: 16,29 € kuukaudessa 20 kg painoi-
selle koiralle.

P U N K K I L Ä Ä K E V E R TA I L U

PUNKKILÄÄKEVERTAILU
Mitä tulee ottaa huomioon koiran punkkilääkkeen valinnassa ?

TEKSTI SARA KYRKKÖ

S A L U K I K E R H O N  K I E R T O PA L K I N N O T  2 0 1 9
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PERM E TRIIN I JA IM IDAK LOPRIDIM 
kauppanimi Bayvantic
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa
Vaikutustapa: tappava ja karkottava
Lapset: Varsinkaan lasten ei saa antaa kä-
sitellä juuri hoidettua koiraa ennen kuin 
annostelukohta on täysin kuiva. Tästä voi-
daan varmistua käsittelemällä eläimet val-
misteella esim. iltaisin. Tässä tapauksessa 
juuri hoidettujen koirien ei saa antaa nuk-
kua yhdessä omistajien eikä varsinkaan las-
ten kanssa. 
Muut lemmikit: Valmiste on myrkyllistä 
kissoille. Kissojen tahattoman altistumisen 
estämiseksi tulee valmisteella käsitellyt koi-
rat pitää erossa kissoista, kunnes annoste-
lukohta on täysin kuiva. On tärkeätä var-
mistaa, ettei kissa pääse nuolemaan valmis-
teella hoidettua koiraa annostelukohdasta. 
Uiminen/peseminen: Runsas uiminen 
tai peseminen voi lyhentää valmisteen te-
hoamisaikaa eli käsittely voidaan joutua 
tekemään useammin kuin 4 vko välein. 
Shampoopesua ei tulisi tehdä kahteen viik-
koon lääkkeen laitosta. Valmiste on vaaral-
lista vesieliöille eikä koiraa tule päästää ui-
maan 48 tuntiin lääkkeen laitosta.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle so-
piva: Ei saa käyttää alle 7 viikon ikäisillä ei-
kä alle 1,5 kg painoisilla koiranpennuilla.
Tiine- ja imettävä: Voidaan käyttää tiiney-
den ja imetyksen aikana.
Hinta: 12,11€ kuukaudessa 20 kg painoi-
selle koiralle.

FLUR AL AN EERI 
kauppanimi Bravecto paikallisvaleluliuos
RESEPTILÄÄKE
Vaikutusaika: 12 viikkoa
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Älä koske tai anna lasten koskea 
valmisteen antopaikkaan ennen kuin se on 
kuiva; tämän vuoksi on suositeltavaa kä-
sitellä eläin illalla. Käsiteltyjen eläinten ei 
saa antaa nukkua samassa sängyssä omis-
tajan kanssa, erityisesti lasten, valmisteen 
antopäivänä.
Muut lemmikit: Valmiste on turvallista 
kissoille. 
Uiminen/peseminen:  Älä pese koiraa tai 
anna koiran mennä veteen uimaan kol-
meen päivään käsittelyn jälkeen.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle so-
piva: Ei saa käyttää alle 2 kg koirilla eikä al-
le 8 viikkoisille pennuille.
Tiine- ja imettävä: Voidaan käyttää tiiney-
den ja imetyksen aikana.
Hinta: 13,32 € kuukaudessa 20 kg painoi-
selle koiralle.

PERM E TRIIN I,  PYRIPROK SIFEEN I, 
DINOTEFUR A AN I 
kauppanimi Vectra 3D
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa 
Vaikutustapa: tappava ja karkottava
Lapset: Lasten ei tulisi antaa käsitellä koi-
raa vähintään neljään tuntiin annostelun 
jälkeen. Annostelupäivänä koiran ei tuli-
si antaa nukkua omistajien, erityisesti las-
ten kanssa.
Muut lemmikit: Lääke on myrkyllistä kis-
soille. Kissat tulee pitää erossa vastakäsitel-
lyistä koirista. Tärkeää on, että valmiste on 
ehtinyt kuivumaan kunnolla. 
Uiminen/peseminen:  Toistuvat pesut tai 
koiran kastuminen 48h annostelusta voi 
lyhentää valmisteen tehoamisaikaa eli kä-
sittely voidaan joutua tekemään useammin 
kuin 4 vko välein. Hoidettuja koiria ei tuli-
si päästää uimaan ennen kuin 48 tuntia on 
kulunut hoidosta, sillä valmiste voi vahin-
goittaa vesieliöitä. 
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle so-
piva: Ei saa käyttää alle 1,5 kg koirilla eikä 
alle 7 viikkoisille pennuille. 
Tiine- ja imettävä: Ei 
Hinta: 12,81 € kuukaudessa 20 kg painoi-
selle koiralle.

FIB RON IILI JA PERM E TRIIN I 
kauppanimi Frontect 
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa 
Vaikutustapa: tappava ja karkottava
Lapset: Valmisteella käsiteltyjä eläimiä ei 
saa käsitellä ennen kuin valmisteen levitys-
kohta on kuivunut. Lapset eivät saa leik-
kiä valmisteella käsiteltyjen eläinten kans-
sa ennen kuin levityskohta on kuivunut. 
Tästä syystä suositellaan, että lääkettä laite-
taan alkuillasta. Valmisteella äskettäin käsi-
teltyjen eläinten ei pidä nukkua omistajien 
kanssa, varsinkaan lasten kanssa.
Muut lemmikit: Valmiste on myrkyllis-
tä kissoille. Lääkkeellä käsitellyt koirat tu-
lee pitää erillään kissoista, kunnes käsitelty 
kohta on kuivunut. On tärkeää varmistaa, 
että kissa ei pääse nuolemaan koiraa tällä 
valmisteella käsitellystä kohdasta. Valmiste 
on myrkyllistä myös kaneille. 
Uiminen/peseminen: Runsas uiminen 
tai peseminen voi lyhentää valmisteen te-
hoamisaikaa eli käsittely voidaan joutua te-
kemään useammin kuin 4 vko välein. Koi-
ra ei saa uida eikä sitä saa pestä sampoolla 
48 tuntiin lääkkeen laitosta. 
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle so-
piva: Ei saa käyttää alle 2 kg koirilla eikä al-

le 8 viikkoisille pennuille. 
Tiine- ja imettävä: Ei 
Hinta: 11,01 € kuukaudessa 20 kg painoi-
selle koiralle.

FIB RON IILI SUMUTE 
kauppanimi Frontline vet sumute iholle. 
HUOM! Tämä on sumute. 
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa 
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Lasten ei tule antaa olla kosketuk-
sissa koiraan ennen kuin koko turkki on 
kuivunut. Tästä syystä on suositeltavaa, et-
tä eläintä ei hoideta päivällä vaan alkuillas-
ta, eikä juuri lääkityn eläimen anneta nuk-
kua omistajan, varsinkaan lapsen kanssa.
Muut lemmikit: Valmiste on turvallinen 
kissoille.
Uiminen/peseminen: Runsas uiminen ja 
peseminen voivat vaikuttaa valmisteen te-
hoon. Eläintä ei tulisi kylvettää tai kastel-
la kahteen vuorokauteen lääkekäsittelyn 
jälkeen. 
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiral-
le sopiva: Ei saa käyttää 2 kuukaut-
ta nuoremmille ja/tai alle 2 kg painoisille 
koiranpennuille
Tiine- ja imettävä: Ei. 
Hinta: 20,06 € kuukaudessa 20 kg painoi-
selle pitkäkarvaiselle koiralle, lyhytkarvai-
selle hinta puolet halvempi. 

PUNKKIPANNAT

Punkkipannoista vapautuu lääkeaineita 
koiran iholle sekä turkkiin, ja punkki kuo-
lee ollessaan kontaktissa niihin. 

I M I DA K LO P R I D I J A F LU M E T R I I N I 
kauppanimi Seresto
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 8 kuukautta 
Vaikutustapa: tappava ja karkottava
Lapset: Pantaa käyttävät eläimet eivät saa 
nukkua omistajien vuoteissa, etenkään las-
ten vuoteissa. 
Muut lemmikit: Valmiste on turvallinen 
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kissoille. 
Uiminen/peseminen: Panta on vedenkes-
tävä ja sen teho säilyy, vaikka eläin kastui-
si. Runsas uiminen tai peseminen voi kui-
tenkin lyhentää valmisteen tehoamisaikaa 
(eli pannan teho ei mahdollisesti riitä 8 
kuukautta). 
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle so-
piva: Ei saa käyttää alle 7 viikon ikäisille 
koiranpennuille.
Tiine- ja imettävä: Ei 
Hinta: 8,23 € kuukaudessa 20 kg painoi-
selle koiralle.

DELTAM E TRIIN I 
kauppanimi Scalipor
RESEPTIVAPAA LÄÄKE
Vaikutusaika: 5-6 kuukautta 
Vaikutustapa: tappava 
Lapset:  On huolehdittava siitä, etteivät 
pienet lapset ole pitkään kiinteässä kos-
ketuksessa, esim. nuku, pantaa käyttävän 
lemmikin kanssa.
Muut lemmikit: Deltametriini on myrkyl-
listä kissoille, mutta pantaa voidaan käyt-
tää koirilla myös talouksissa, joissa on kis-
sa. Kissa ei saa kuitenkaan olla läheisessä 
kontaktissa koiraan. 
Uiminen/peseminen:  Teho ei vähene, 
vaikka panta joutuisi satunnaisesti koske-
tukseen veden kanssa. Panta on kuitenkin 
aina irrotettava ennen koiran päästämistä 
uimaan, koska vaikuttava aine on haitalli-
nen kaloille ja muille vedessä eläville eliöil-
le. Koiraa tulee estää joka tapauksessa ui-
masta ensimmäiset 5 päivää pannan laiton 
jälkeen. Lääkeaine leviää koiran ihon pin-
nalla ja turkissa olevaan rasvaan ja sham-
poopesu vähentää ihon pinnalla ja turkissa 
olevan rasvan määrää eli koiran peseminen 
voi vaikuttaa tehoon. 
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle so-
piva: Ei saa käyttää alle 7 viikon ikäisille 
pennuille.
Tiine- ja imettävä: Voidaan käyttää tiiney-
den ja imetyksen aikana.
Hinta: 6,76 € - 6,98 € kuukaudessa riippu-
en koirankaulan paksuudesta. 

SUUN KAUTTA OTETTAVAT 
TABLETIT

Tableteista vapautuva lääkeaine imeytyy 
suun kautta ja päätyy eläimen verenkier-
toon. Punkin tulee purra koiraa, jotta se 
altistuu vaikuttavalle aineelle ja kuolee. 

FLUR AL AN EERI

kauppanimi Bravecto
RESEPTILÄÄKE
Vaikutusaika: 12 viikkoa 
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Ei ole merkitystä, koska lääke 
imeytyy koiran verenkiertoon. 
Muut lemmikit: Ei ole merkitystä, koska 
lääke imeytyy koiran verenkiertoon.
Uiminen/peseminen: Ei ole merkitystä, 
koska lääke imeytyy koiran verenkiertoon.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle so-
piva: Ei saa käyttää alle 2 kg koirilla eikä al-
le 8 viikkoisille pennuille. 
Tiine- ja imettävä: Voidaan käyttää tiiney-
den ja imetyksen aikana.
Hinta:  11,17 €  kuukaudessa 20 kg pai-
noiselle koiralle (ostettaessa suurempi 
pakkauskoko).

LOTIL AN EERI
kauppanimi Credelio 
RESEPTILÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Ei ole merkitystä, koska lääke 
imeytyy koiran verenkiertoon. 
Muut lemmikit: Ei ole merkitystä, koska 
lääke imeytyy koiran verenkiertoon.
Uiminen/peseminen: Ei ole merkitystä, 
koska lääke imeytyy koiran verenkiertoon.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle so-
piva: Ei saa käyttää alle 1,3 kg koirilla eikä 
alle 8 viikkoisille pennuille. 
Tiine- ja imettävä: Ei saa käyttää. 
Hinta: 10,47 € kuukaudessa 20 kg painoi-
selle koiralle.

AFOK SOL AN EERI
kauppanimi NexGard 
RESEPTILÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa 
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Ei ole merkitystä, koska lääke 
imeytyy koiran verenkiertoon. 
Muut lemmikit: Ei ole merkitystä, koska 
lääke imeytyy koiran verenkiertoon.
Uiminen/peseminen: Ei ole merkitystä, 
koska lääke imeytyy koiran verenkiertoon.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle so-
piva: Ei saa käyttää alle 2 kg koirilla eikä al-
le 8 viikkoisille pennuille. 
Tiine- ja imettävä: Ei saa käyttää.
Hinta:  10,70 €  kuukaudessa 20 kg pai-
noiselle koiralle (ostettaessa suurempi 
pakettikoko).

SAROL AN EERI
kauppanimi Simparica
RESEPTILÄÄKE
Vaikutusaika: 4 viikkoa 
Vaikutustapa: tappava
Lapset: Ei ole merkitystä, koska lääke 
imeytyy koiran verenkiertoon. 
Muut lemmikit: Ei ole merkitystä, koska 
lääke imeytyy koiran verenkiertoon.
Uiminen/peseminen: Ei ole merkitystä, 
koska lääke imeytyy koiran verenkiertoon.
Minkä ikäiselle ja painoiselle koiralle so-
piva: Ei saa käyttää alle 1,3 kg koirilla eikä 
alle 8 viikkoisille pennuille. 
Tiine- ja imettävä: Ei 
Hinta:  10,27 €  kuukaudessa 20 kg 
painoiselle.

HUOM! Muistathan lukea huolellisesti 
pakkausselosteen ennen lääkkeen käyttöä 
ja varmistaa tuotteen sopivuus lemmikille-
si. Pakkausselosteesta löydät mm. lisätieto-
ja valmisteiden käsittelystä ja varotoimista. 
Lähteet: 

Artikkelissa mainittujen lääkkeiden pakka-
usselosteet ja valmisteyhteenvedot. 
www.frontline.fi (maaliskuu 2019)
www.exspot.fi (maaliskuu 2019)
http://www.scalibor.fi (maaliskuu 2019)
MSD Animal Health henkilökohtainen 
tiedonanto 
Hintatiedot:  https://www.yliopistonverk-
koapteekki.fi

P U N K K I L Ä Ä K E V E R TA I L U
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VSP AZIZ PACIFICO & ROP EMIRA Z GIBESOVY ZAHRADKY

heJV-19 Sincerity Kalimantan Belenus
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Tuomari: Alain Dumortier

ROP, HeW-19, SERT, Nord SERT, 
RYP-2 Emira Z Gibesovy  Zahradky 

PN-2 Nord vara-SERT Aziz Qiana
 

PN-3 Aziz Palmira

PN-4 HeJW-19 narttu, vara-SERT  
Wallaby’s Bahija Dakarai

VSP, Nord SERT
Aziz Pacifico 

PU-2 SERT, Nord vara-SERT 
Zadonas Durandal

PU-3 vara-SERT Ta’zim Khronos

PU-4 ROP- veteraani Aziz Karim 

VSP-veteraani  Aziz Jalila  
HeJW-19 uros 
Sincerity Kalimantan Belenus 

ROP kasvattaja , RYP-1, BIS-3 
Kennel Aziz
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BIS-3 kasvattaja  - kennel Aziz

rop-veteraani aziz karim 
& VSP-veteraani aziz jalila

Hejv-19  wallaby’s bahija dakarai

sert - zadonas durandaL
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Tuomari: Marianne Holm 

ROP, RYP-1, CACIB, W-19 
Zadonas Durandal 

PU-2, vara-CACIB  Aziz Pacifico 

PU-3 Soheil Nour Caspian Al 
Bhazim

PU-4 Elamir Classic Souvenir 
 
VSP, W-19, ROP-Veteraani 
El-Ubaid’s Sincerity Isis 

PN-2 CACIB Tazillah Yaffa 
 

PN-3, SERT, vara-CACIB  
Dabka’s Valentina

PN-4, vara-SERT  
Alabama Feju Era

 
SERT 
Aziz Sheraz 

vara-SERT, JW-19 uros 
Aziz Talai

VSP veteraani  
Aziz Karim 

JW-19 narttu 
Soheil Nour Gazbiyya 

ROP kasvattaja 
Aziz 

HELSINKI INT   HELSINKI INT   W-19   W-19   8.12.20198.12.2019
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KARI

ROP, RYP-1 Zadonas durandal & VSP El-ubaid.s sincerity isis
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sert - Aziz sheraz PN-3, SERT - Dabka’s valentina

JW-19 uros- Aziz talai JW-19 - Soheil Nour Gazbiyya

pn-2, cacib - tazillah yaffa
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BIS-3 kasvattaja  - kennel Aziz



S A L U K I K ÄV E LY  2 3. 2 . 2 0 2 0S A L U K I K ÄV E LY

Salukikävelyt

Saluki 42

Salukikerhon hallitus oli miettinyt teeman 
ettei Salukikävelypäivänä tarvitse maksaa 
jäsenmaksun lisäksi liittymismaksua (vii-
si euroa) jos tekee netissä jäsenanomuksen 
tuona samaisena päivänä. Kun iltapäivällä
palasin kotiin ja avasin jäsensihteerin säh-
köpostin niin oli tullut jo viisi jäsenano-
musta ja illan mittaan tuli vielä toiset vii-
si lisää. Vastasin kaikille tervetulotoivotuk-
set kerhoon ja neljä maksoikin melkein sa-
mantien jäsenyyden. Tätä kirjoittaessani 
kuusi on vielä muistuttamista vailla. Kaik-
ki he ovat tuttuja nimeltään eli ovat joskus
aiemmin olleet Salukikerhon jäseniä. Toi-
votan mielelläni kaikki tervetulleiksi takai-
sin kerhoon. 

-Tuire Kantoluoto

HELSINKI 

 
Salukiharrastajana ja Salukikerhon 
jäsensihteerina halusin minäkin mukaan 
Salukikävelylle joita järjestettiin monella 
paikkakunnalla. Vantaalaisena lähin 
paikka oli Tuomarinkartanon ympäristössä 
Minna
Bussmanin järjestämä lenkki. Aurinkoinen 
päivä koitti ja yllättävän suuri porukka ko-
koontui salukeineen Vinttikoirakeskuksen 
parkkipaikalle keskipäivän aikaan. Oli tut-
tuja ja tuntemattomia, mukavaa. Jälkeen-
päin laskimme 18 ihmistä ja 17 salukia.
Kävely sujui mukavasti ja rauhallisesti ei-
kä vastaantulevat koirat saaneet salukejam-
me riehaantumaan. Muutama vastaantuli-
ja ihmetteli ja kyseli ihastellen kauniita koi-

riamme. Juttu luisti monien kanssa kun
paikkaa vaihdeltiin letkassa, sain yhden 
uuden facebook-kaverinkin uudesta salu-
kiharrastajasta. Muisteltiin yhdessä Mar-
ja Berghällin kanssa vuosina 2006-2008 
järjestämiäni kävelylenkkejä, olin tuolloin 
myös salukikummi.
Lenkkeiltiin Seurasaaressa, Luukin met-
sissä, Salmen ulkoilualueella, Viikin pel-
tomaisemissa, Petikossa ja täällä samaisen 
Tuomarinkartanon ympäristössä. Mukana 
oli vähimmillään viisi ja enimmillään reilu
kaksikymmentä ihmistä salukeineen. Tapa-
simme syksyn, talven ja kevään kuukausi-
na koska touko-syyskuu on aina niin har-
rasteiden täyttämää aikaa että muutenkin 
näkee salukeja omistajineen.
Tämän lenkin jälkeen toivottiin kovasti et-
tä salukien kanssa kävelytreffejä järjestettäi-
siin lisää.

HELSINKI
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MÄNTSÄLÄ
 
Laskiaissunnuntaina 23.2.2020 oli salukeja 
omistajineen liikekannalla ympäri Suomea. 
12 paikkakunnalla järjestettiin historian 
ensimmäiset valtakunnalliset salukikävelyt.
Tapahtuma sai alkunsa Salukikerhon hal-
lituksen jäsenten pohtiessa, millä tavalla 
koottaisiin harrastajia yhteen mukavan te-
kemisen pariin, ilman talkoiden tekemisiä 
tai kilpailujen aiheuttamaa hektistä stres-
siä. Mikä olisi jotain sellaista tekemistä, jo-
ka lisäisi saluki-ihmisten yhteenkuuluvuu-
den tunnetta ja jota voisi järjestää lähel-
lä kaikkia välttäen aikaa vievät, väsyttävät 
ajomatkat? No, lähdetään yhteiselle käve-
lylenkille, kukin omalla paikkakunnallaan 
tai lähellä sitä.
Laskiaissunnuntaina kello 12 noin 100 

Lehdistökin kiinnostui salu-
kikävelystä ja siitä uutisoi-
vat Suomen Kennelliiton li-
säksi myös ainakin  Savon 
Sanomat ja Mäntsälän Uu-
tiset. Yksi saluki on kaunis 
näky, kaksi salukia tuplas-
ti kauniimpi ja mitä enem-
män salukeja on kokoontu-
nut yhteen, sitä kauniimpi 
on näkymä. 

salukia starttasi lenkeilleen siellä täällä ym-
päri Suomea ja mukan käveli myös pari-
kymmentä muun rodun edustajaa.

Lehdistökin kiinnostui salukikävelystä ja 
siitä uutisoivat Suomen Kennelliiton lisäk-
si myös ainakin  Savon Sanomat ja Mänt-
sälän Uutiset. Yksi saluki on kaunis nä-
ky, kaksi salukia tuplasti kauniimpi ja mi-
tä enemmän salukeja on kokoontunut yh-
teen, sitä kauniimpi on näkymä. Tuona las-
kiaissunnuntaina 12 paikkakunnalla tarjot-
tiin ulkonaliikkujille uskomattoman kau-
nista katsottavaa.

KOTKA

JOENSUU

KLAUKKALA

KUOPIO

LAHTI

OULU

TAMPERE

TURKU

VALKEAKOSKI

MÄNTSÄLÄ
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Y L I H E R K K Y Y S S A I R A U D E T

Yksi tyypillisimmistä potilaista ihosai-
rauksia hoitavan eläinlääkärin vastaan-
otolla on koira, joka kärsii yhdestä 
tai useammasta seuraavista ongelmis-
ta: hiiva- ja/tai bakteeritulehduksista, 
korvatulehduksista, tassutulehduksis-
ta, tassujen nuolemisesta, furunkuloo-
sista, kutinasta, huulien ja silmien ym-
pärysten iho-ongelmista tai ihon pu-
noituksesta. Oireiden taustalla voi olla 
moni sairaus tai ongelma, mutta usein 
näin oireilevalla koiralla on jokin yli-
herkkyyssairaus. Tässä artikkelissa ker-
rotaan, mitä nämä yliherkkyyssairau-
det ovat ja miten edetään, kun halu-
taan selvittää, mikä yliherkkyyssairaus 
oireita aiheuttaa. 

Yllämainitun kaltaisia oireita aiheut-
tavat yliherkkyyssairaudet voidaan ja-
kaa kolmeen eri sairauteen. Nämä ovat 
atooppinen dermatiitti, atopian kaltai-
nen dermatiitti ja ruoka-aineallergia. 
Kun tässä artikkelissa puhutaan ato-
piasta, tarkoitetaan silloin atooppis-
ta dermatiittia ja atopian kaltaista der-
matiittia kumpaakin. Koira saattaa sai-
rastaa vain toista näistä sairauksista, 
eli joko atopiaa tai ruoka-aineallergi-
aa, tai koiralla voi olla myös molem-
mat sairaudet.  Atopia ja ruoka-aineal-
lergia voivat kumpikin aiheuttaa täysin 
samanlaiset oireet. Oireiden perusteel-
la ei pystytä sanomaan, kumpi sairaus 
koiralla on.

Vaikka oireet voivat olla täysin identti-
set, hoidetaan atopiaa ja ruoka-aineal-
lergiaa eri tavalla. Kaiken avain onkin 
oikea diagnoosi. Jos oikeaa diagnoosia 
ei löydetä, voiko koira myöskään saa-
da oikeanlaista hoitoa? On lukemat-
tomia ja lukemattomia koiria, joiden 
omistajat vuodesta toiseen etsivät sitä 
oikeaa ruokaa, mutta mikään ei tunnu 

ratkaisevan ongelmaa. Todellisuudessa 
koiran oireet eivät ole mitenkään riip-
puvaisia ruoasta tai ruoka on vain osa-
vaikuttajana. Tällöin iänikuinen tiuk-
ka dieetti tai lukemattomien eri ruo-
kien kokeilu on turhaa. On olemassa 
myös koiria, jotka ovat jatkuvalla lää-
kityksellä, vaikka yksinään oikea ruoka 
olisi riittävä hoito. 

Käytännössä kaikki tämä tarkoittaa, et-
tä esimerkiksi kolmella eri koiralla saat-
taa olla täysin identtiset oireet, esimer-
kiksi korvaoireet ja tassujen nuolemi-
nen. Ensimmäisellä koiralla oireiden 
syynä on ruoka-aineallergia, ja tällöin 
hoitona on oikea ruokavalio. Toisella 
oireiden syynä on atopia, ja tällöin hoi-
tona on atopian ylläpitohoito/lääkitys. 
Kolmannella koiralla on oireiden taus-

talla ruoka-aineallergia ja atopia, jol-
loin hoitona on oikea ruokavalio sekä 
atopian ylläpitohoito/lääkitys. Kaikilla 
näillä kolmella koiralla on siis samat oi-
reet, mutta oireiden taustalla on eri sai-
raudet. Jokaista tulee hoitaa eri tavalla, 
jotta lopputulos olisi hyvä. 
Oikea diagnoosi onkin avain oikean 
hoidon löytämiseen. Tämä korostuu 
erityisesti niiden koirien kohdalla, joil-
la on sekä ruoka-aineallergia että ato-
pia. Tällöin perinteinen atopian hoi-
to ei tehoa toivotusti tai ollaan ihmeis-
sään, kun selkeästi jollekin raaka-ai-
neelle allerginen koira ei oikeasta ruo-
kavaliosta huolimatta ole oireeton. 

TEKSTI SARA KYRKKÖ

YLIHERKKYYSSAIRAUDET
Koiralla hiivaa, toistuvia iho-, tassu- tai korvaongelmia – taustal-
la epäsopiva ruoka, allergia vai atopia?

1. Suljetaan pois muut mahdolliset vastaavia oireita aiheuttavat 
sairaudet. 

2. Selvitetään, onko koiralla ruoka-aineallergia. 

Selvitys toteutetaan tekemällä eliminaatiodieetti, joka sisältää elimi-
naatio- ja altistusvaiheen. 

3. Tulosten arviointi 

Koiralla on ruoka-aineallergia -> HOITO on oikea ruokavalio. 

Koiralla on ruoka-aineallergia ja atopia  -> HOITO on oikea ruokavalio ja 
atopian ylläpitohoito/lääkitys

Koiralla ei ole ruoka-aineallergiaa  -> koiralla on atopia 
 -> HOITO atopian ylläpitohoito/lääkitys. 

Oikeaan diagnoosiin on mahdollista päästä, kun tehdään järjestelmällises-
ti etenevä allergiaselvitys. Pääsääntöisesti selvitys etenee seuraavan kaavan 
mukaisesti: 
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Allergiatestit

Usein kysytään, voiko selvitystyössä 
hieman oikaista tekemällä allergiates-
tejä. Vastaus on ei. Markkinoilla kyl-
lä on useitakin testejä, jotka lupaavat 
selvittää, onko koira allerginen jolle-
kin ruoalle tai ympäristön allergeenil-
le. Näitä testejä ei kuitenkaan voida 
käyttää ruoka-aineallergian tai atopian 
diagnosoimiseen. 

Ruoka-aineita testaavat testit ovat eri-
tyisen epäluotettavia. Tutkimuksissa on 
todettu, että terveet koirat voivat saada 

positiivisia tuloksia ja sairaat koirat voi-
vat saada negatiivisia tuloksia. Eli koi-
ra, joka ei saa oireita kanasta, voi tes-
tien mukaan olla sille allerginen, ja taas 
koira, joka saa oireita kanasta, ei testin 
mukaan ole sille allerginen. Epäluotet-
tavuudesta johtuen näitä testejä ei tu-
le käyttää apuna, kun valitaan ruokia 
eliminaatiodieettiin. 

Allergiatestejä ei tule käyttää myöskään 
atopian diagnosoimiseen. Tämä johtuu 
siitä, että atopiaa muistuttava derma-
tiitti (eli atopian toinen muoto) ei näy 
lainkaan allergiatesteissä. Ympäristöal-
lergeeneja testaavissa testeissä on myös 
mahdollista tulla virhepositiivisia ja 
-negatiivisia tuloksia. Vaikka koira saisi 

positiivisen tuloksen, on kuitenkin vie-
lä selvitettävä, onko koiralla atopian li-
säksi myös ruoka-aineallergia. 

Milloin sitten allergiatestejä tehdään? 

Ympäristön allergeeneja testaavia aller-
giatestejä tehdään silloin, kun koiral-
la on ensin diagnosoitu allergiaselvi-
tyksen avulla atopia (atooppinen der-
matiitti) ja koiraa halutaan hoitaa sie-
dättämällä. Ruoka-aineallergiaa testaa-
via testejä pidän huijauksena, eikä niil-
le ole oikeasti mitään järkevää käyttöä. 

Lähteet: 

Miller WH, Griffin CE, Campbell KL. 
Small Animal Dermatology. 7. p. Sau-
ders Elsevier, Missouri 2013.

Noli C, Foster AP, Rosenkrantz W. Ve-
terinary Allergy. 1. p. John Wiley & 
Sons, West Sussex 2014. 

Mueller R, Olivry T. Critically apprai-
sed topic on adverse food reactions of 
companion animals (4): can we diag-
nose adverse food reactions in dogs and 
cats with in vivo or in vitro tests? BMC 
Veterinary Research 2017, 13:275.

Y L I H E R K K Y Y S S A I R A U D E T

Ruoka-aineita testaavat testit 
ovat erityisen epäluotettavia. 
Tutkimuksissa on todettu, että 
terveet koirat voivat saada posi-
tiivisia tuloksia ja sairaat koirat 
voivat saada negatiivisia tulok-
sia. Eli koira, joka ei saa oireita 
kanasta, voi testien mukaan ol-
la sille allerginen, ja taas koira, 
joka saa oireita kanasta, ei testin 
mukaan ole sille allerginen

Kirjoittaja on eläinlääkäri, joka on kiinnostunut erityisesti 
koirien korva- sekä ihosairauksista, ja ottaa potilaita vastaan 

Eläinklinikka Hakametsässä Tampereella. 
 

Käy lukemassa lisää artikkeleita Saran blogista  
www.sarakyrkko.com
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Kerro ensi kosketuksestasi Salukiin, 
miten päädyit rotuun? Miten päädyit 
kasvattajaksi?

1960-luvun lopulla ihastuin salukiin erääs-
sä näyttelyssä. Sen jälkeen otin selville kai-
ken mahdollisen tiedon, mitä siihen aikaan 
oli saatavilla salukista. Puolentoista vuoden 
odotuksen jälkeen syntyi 22.10.1970 Del 
Flamante -kenneliin pentue, josta meille 
muutti liver/tan-värinen narttu Del Fla-
mante Peleona, ”Oona”. Tästä nartusta tie-
dusteltiin myöhemmin pentuja. Asiaa har-
kittuani kävin astuttamassa Oonan Ruot-
sissa. Uros oli punainen sileäkarvainen 
Azadi Ziad Zur. Tuloksena syntyi ensim-
mäinen El Hamrah -pentue. Syntynyt yk-
si urospentu oli samalla ensimmäinen Suo-
messa syntynyt sileäkarvainen saluki, El 
Hamrah Zahidan.

El Hamrah - 50 vuotta 
salukien parissa

Pirjo ja El Hamrah Kayesha, Karenza, & Khataraan

KASVATTAJAHAASTATTELU
Pirjo Grönfors,El Hamrah
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Miten suunnittelet seuraavan pentuee-
si? Mitä terveystutkimuksia teetät? Mitä 
terveystutkimuksia et koe tarpeellisek-
si, miksi? Pentuetta suunnitellessa, mis-
tä asiasta et suostu tinkimään?

Pentueen suunnitteluun kannattaa va-
rata riittävästi aikaa, sillä se on tärkeää ja 
kiehtovaa. Ensin mietin, onko narttu sel-
lainen, että sillä kannattaa jatkaa kasvatus-
työtä. Tämän jälkeen alkaa uroksen etsin-
tä. Onko uroksen suku sellainen, että se so-
pii narttuni sukuun? Niiden tulee täyden-
tää toisiaan, ei siis samoja virheitä. Mikä-
li mahdollista, uros tulisi nähdä luonnossa. 
Silloin näkee sen luonteen, liikkeet, ilmeen 
ja olemuksen jne. Katson myös, että mo-
lemmat osapuolet olisivat mahdollisimman 
tasalaatuisista pentueista.
En tingi terveydestä enkä luonteesta. Ny-
ky-yhteiskunnassa on helpompi elää koi-
ran kanssa, jolla on sosiaalinen ja tasapai-

noinen luonne, ja hermorakenne periytyy 
voimakkaasti. Erityisesti nartun pitää ol-
la tasapainoinen luonteeltaan, koska emo 
on esimerkkinä pennuilleen. Rakenteelliset 
yksityiskohdat ovat tapauskohtaisia riippu-
en käytettävistä yksilöistä.
On hyvä myös olla sellaisia ystäviä, joiden 
kanssa voi keskustella mahdollisesta yhdis-
telmästä, sillä erilaiset näkemykset ovat ai-
na hyväksi. Toki kasvattajana teen kuiten-
kin itse päätökset.
Pitää uskoa yhdistelmään, jota on tekemäs-
sä. Mietin myös mahdollista pentujen jat-
kokäyttöä jo tässä vaiheessa.
Terveystutkimukset teetän SSaKn suosi-
tusten mukaan: sydänultran ja silmäpeila-
uksen. Kerhon suosittelemat tutkimukset 
koen tarpeellisiksi. Tämän lisäksi olen ot-
tanut NCL-testin käyttöön. Teen testit vi-
rallisena, jolloin ne mielestäni hyödyttävät 
koko rotua parhaiten.

Pirjo ja El Hamrah Evona & Chason-Shir
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Kerro suurimmat onnistumiset / petty-
mykset / yllätykset kasvatustyössäsi.

Jokaisen pentueen syntymä jo sinällään on 
onnistuminen. Menestyksen saralta pitää 
mainita Vuolasvirta-palkinto numero 76 
vuonna 1980. Suomen Kennelliitto myön-
tää palkinnon korkeimpana huomionosoi-
tuksena ansioituneille kasvattajille. Lisäksi 
olen ollut kaikkien rotujen Vuoden Kasvat-
taja vuosina 1990, 1991 ja 1995. Kaikkien 
rotujen Vuoden koira -kilpailun ovat voit-
taneet El Hamrah Giah (1987) ja El Ham-
rah Farraar (1999) Tietenkin lukematto-
mat näyttely- ja juoksukilpailuvoitot vuo-
sien varrella ovat olleet onnistumisia. Mi-
nulla on kasvateissa myös useita Euroopan- 
ja Maailmanvoittajia. Valioita on 179, kan-
sainvälisiä valioita 46 ja käyttövalioita 18.
Yllätyksiä on tullut esimerkiksi värien 
kanssa. El Hamrah B-pentueeseen syntyi 
1.10.1991 kermanväriselle äidille ja punai-
selle isälle 7 pentua, joista 5 oli particolo-
reita. Chrisse itki ja Pirjo nauroi, kun pil-
kut vilisivät silmissä!
Kaikenlaiset viat ovat aina pettymyksiä: 
sairaudet sekä koiran kannalta harmitto-
mammat kives- ja purentaviat. Yksi suu-
rimpia pettymyksiä oli, kun parvo rantau-
tui Suomeen vuonna 1980 ja El Hamrah 
C-pentueen kahdeksasta pennusta 3 me-
nehtyi. Suru ja pettymys oli valtava.

En tingi terveydestä enkä luon-
teesta. Nyky-yhteiskunnassa on 
helpompi elää koiran kanssa, 
jolla on sosiaalinen ja tasapai-
noinen luonne, ja hermorakenne 
periytyy voimakkaasti. Erityises-
ti nartun pitää olla tasapainoi-
nen luonteeltaan, koska emo on 
esimerkkinä pennuilleen. 
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Pirjo Grönfors,El Hamrah



Kerro kuka oma kasvattisi on mieleen-
painuvin? Entä kuka Saluki (muusta 
kuin omasta) kasvatustyöstä on jäänyt 
parhaiten mieleesi?

Tähän on vaikea vastata, koska olen kasvat-
tanut 68 pentuetta ja 368 pentua. Mutta 
sanotaan kuten ennenkin El Hamrah Baz-
man, joka oli mielestäni erinomainen niin 
ulkomuodoltaan kuin käyttöominaisuuk-
siltaan. ”Poju” oli myös mahtava periyttäjä, 
joka löi leimansa rotuun. Jälkeläisistä mai-
nittakoon El Hamrah Giah, El Hamrah 
Golondrina, El Hamrah Jaddah, El Ham-
rah Ibn-Jagad-Joni ja suoraan Giah’sta ale-
nevassa polvessa El Hamrah Farraar. ”Po-
ju” oli terve ja pitkäikäinen, rotumääritel-
män mukainen komea uros, joka oli nopea 
radalla ja ihana elämänkumppani arjessa.
Muiden kasvattamista parhaiten on jäänyt 
mieleen Beduin Caliph.

El Hamrah Negatraz-Shir, Maysam, 
Negma & Maher,

Pirjo ja El Hamrah Negma & Maysam

Mikä on vaikeinta kasvattajan roolissa? 
Mikä on palkitsevinta? Mitä haluaisit 
kertoa kasvattajan työstä haaveileville?

Urosten löytäminen on tällä hetkellä vai-
keaa. Palkitsevaa on nähdä suunnitelmien 
toteutuvan. Myös pentujen kasvamisen ja 
kehittymisen seuranta on varsin palkitse-
vaa. On myös mukava nähdä pentujen saa-
van oikeanlaiset omistajat ja hyvät kodit.

PEKKA  H
ARIM

AA
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Saluki on hitaasti kehittyvä ro-
tu. Nuorena valmis koira menee 
helposti ”yli”. Ennen puhuttiin, 
että salukiuros on noin 6-vuoti-
aana parhaimmillaan, ja silloin 
ne myös kestävät ja kantavat it-
sensä veteraani-ikään asti.
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El Hamrah Negma

Terveiset uusille kasvattajille:
- Muista aina rodun alkuperäinen 
käyttötarkoitus. 
- Ota selvää salukin oikeasta rakenteesta ja 
luonteesta. 
- Katso, mitä ympärillä tapahtuu ja käy 
myös ulkomailla katsomassa salukeja. 
- Älä seuraa muotivirtauksia äläkä yritä 
luoda uutta, vaan säilytä ikivanha, ihana 
rotumme. 
- Muista, että tittelit eivät periydy. 
- Huomioi, että saluki on herkkä rotu 
(kaikki rodut eivät ole). 
- Älä anna henkilökohtaisten tunteiden 
vaikuttaa jalostusvalintaan. Oikea uros on 
nartullesi oikea huolimatta sen kasvattajas-
ta tai omistajasta. 
- Hanki käsiisi vanhoja julkaisuja edesmen-
neistä koirista. 
- Kasvatustyössä tarvitaan ennen kaikkea 
malttia ja pitkäjänteisyyttä sekä vielä jon-
kin verran onnea.

Miten rotu on mielestäsi muuttu-
nut sinä aikana, kun olet sitä kasvatta-
nut? Missä on menty parempaan, missä 
huonompaan?

Salukien laatutaso on nykyään kirjavaa ja 
epätasaista, vaikkakin monia hyviä yksi-
löitä tietenkin esiintyy. 1970-90 -luvuilla 
laatu oli tasaisempi. Salukit edustivat sil-
loin enimmäkseen klassista, liioittelema-
tonta salukityyppiä. Näyttelyissä menesty-
vien koirien kärki oli leveämpi, ja useat eri 
koirat menestyivät aina BIS-voittajiksi as-
ti. Suomessa oli monen tuomarin sanoin 
maailman parhaat salukit. 

Ennen salukit olivat ilmavampia ja kaut-
taaltaan kapeampia. Nykyisin näkee joitain 
aivan liian raskaita nuoria koiria. Etuosat ja 
etuliikkeet ovat parantuneet, mutta toisaal-
ta ne ovat osin menneet yli, niistä on tullut 
jopa liian raskaita. Ennen ei rodussa esiin-
tynyt etupainoisuutta. Osa koirista on ma-
talaraajaisia, ja se yhdistettynä raskauteen 
ei enää luo salukille tyypillistä silhuettia.
Enimmäkseen etuosat ovat kuitenkin pa-
rempia kuin ennen.

Suomen ulkopuolella on jo näkyvissä il-
miö, että koirilta puuttuu salukille tyypil-
linen litteä lihaksisto. Tähän on hyvä kiin-
nittää huomiota!

Samalla kun etuosat ovat parantuneet, ku-
vaan ovat tulleet heikot takaosat. Kun reisi 
on kapea ja lyhyt, polvi jää korkealle ja sää-
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restä tulee pitkä. Katsokaa vanhoja kuvia 
niin huomaatte eron! Takaosan tulee olla 
vahva ja reiden leveä laukkaavalla koiralla: 
Salukin moottori on takana! 

Pää ja ilme ovat minulle hyvin tärkeät: sil-
mien muoto, sijainti ja koko sekä korkealle 
sijoittuneet korvat. Oikea ilme vaatii riittä-
vän leveän kallon. Jonkin verran näkee sitä, 
että kallo on kapea, jolloin silmät asettu-
vat väärään paikkaan, niillä ei ole riittävästi 
tilaa. Liian vähäisiä otsapenkereitä esiintyy 
myös, mikä on salukille epätyypillistä.
Saluki on hitaasti kehittyvä rotu. Nuorena 
valmis koira menee helposti ”yli”. Ennen 
puhuttiin, että salukiuros on noin 6-vuo-
tiaana parhaimmillaan, ja silloin ne myös 
kestävät ja kantavat itsensä veteraani-ikään 
asti.

Mihin rakenneominaisuuksiin ja luon-
teenpiirteisiin tulisi jalostuksessa mie-
lestäsi kiinnittää huomiota, jotta saisim-
me säilytettyä kauniin, rodunomaisen ja 
nopean metsästäjän?

Tässäkin pätee rakenteen osalta se, et-
tä kohtuus kaikessa! Koirat eivät saisi olla 
liian raskaita ja/tai ylikulmautuneita. Pit-
kän matkan juoksijalla tulee olla jo edellä 
mainittu litteä lihaksisto.
Metsästäjä tarvitsee itsenäisen ja järkevän 
luonteen, jolla pärjää myös arjessa.
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Miten päädyit rotuun? Miten päädyit 
kasvattajaksi?
 
Ensimmäinen rotu meillä oli afgaani ja mi-
nusta piti tulla afgaanikasvattaja, sen olin 
jo heti päättänyt. Koska afgaanimme oli 
uros, ryhdyin pian hankkimaan sijoituk-
seen narttuja tulevaa kasvatustyötäni var-
ten. Vuoden päästä meille muutti afgaanin 
kaveriksi saluki, myös uros, mutta tämän 
rodun kasvatusta en silloin edes harkinnut. 
Meillä oli Suomessa rodulle omistautunut 
kasvattaja Aulikki Norometsä, kennel del 
Flamante. Kohtalo kuitenkin päätti toisin. 
Aulikin koira- ja hevosallergiat pahenivat 
niin paljon, että hän joutui luopumaan 
molemmista rakkaista harrastuksistaan ja 
myös koiristaan. Meidän yhdessä tuotta-
mamme narttu Northsea of Daxlore ”No-
ra” (josta minun piti saada aikanaan itsel-
leni pentu) muutti meille ja Aulikki muut-
ti kokonaan pois Suomesta ja jätti ikään 
kuin minun vastuulleni salukiensa tulevai-
suuden. Noralle ei näin ollen tullut del Fla-
mante –pentuja vaan siitä tuli ensimmäis-
ten Kirman pentujen (L-pentue v.1969 

KASVATTAJAHAASTATTELU
Hilkka Nousiainen, Kirman

FIN MVA Kirman Nahiya 
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1+0 ja N-pentue v.1970 2+2) emä. Siitä se 
pikkuhiljaa alkoi. Olin valmistautunut hy-
vin tulevaisuuteeni kasvattajana. Luin kai-
ken mitä käsiini sain (näistä kahdesta ro-
dusta, perinnöllisyydestä, kasvatuksesta 
ym.) ja kävin 1960-luvun lopulla ja vielä 
70-luvun alussa vuosittain Englannissa ja 
muuallakin ulkomailla, vierailin sen ajan 
tunnetuimpien kasvattajien luona ja näin 
lukuisan määrän tunnettuja koiria sekä 
näyttelyissä että kotioloissa. Joitakin mai-
nitakseni: Mazuri, Knightellington, Bu-
rydown, Daxlore, Sedeki, Windswift ym. 
Englannissa, el Saraje Saksassa, monia mui-
ta lisäksi. Näiden alkuaikojen ”opintojen” 
ja kokemusten jälkeen käsitykseni salukista 
on pysynyt hyvin perinteisenä eikä ole juu-
rikaan muuttunut vuosien saatossa.

Terveystutkimukset
 
Teetän nykyisin vaaditut tutkimukset eli 
sydänultrat ja silmätarkastukset. Silmien 
suhteen olin ensimmäinen Suomessa, jo-
ka ryhtyi salukien silmiä tutkituttamaan. 
Afgaaneilla esiintyi siihen aikaan JC:tä eli 
nuoruudenkaihia ja halusin olla varma, et-
tä salukilinjani ovat tässä suhteessa terveet. 

Valitettavasti SKL ei tuolloin vielä tallenta-
nut mitään tuloksia, joten niistä ei ole enää 
mustaa valkoisella mutta tiedän itse, että 
omien linjojeni tausta on terve. Sama pätee 
lonkkakuvauksiin, niitä tehtiin paljon var-
sinkin 1980-luvulla, mutta kun kaikki oli-
vat terveitä ja olen jatkanut samoilla suvuil-
la, en pidä tarpeellisena tutkia niitä enää, 
ellei jostakin syystä tule epäilystä. Noihin 
aikoihin järjestimme myös paljon luonne-
testitilaisuuksia, joten niiltäkin osin käyttä-
mäni linjat ovat hyvin tutkittuja.

Miten suunnittelet pentueen?
 
Lähtökohtana on jalostukseen aiottu nart-
tu ja rotumääritelmä. Onko nartulla jokin 
ominaisuus, jota haluaisin parantaa? Silloin 
se tietysti vaikuttaa uroksen etsintään. El-
lei, yritän hakea samantyyppistä urosta it-
seäni miellyttävästä suvusta, mielellään 
kaukaisesti osittain samaa sukua ja sellai-
sen, joka täyttää rotumääritelmän vaati-
mukset. Tärkeitä minulle ovat myös luon-
ne ja käyttöominaisuudet. Ellei uros itse 
ole ansioitunut juoksuharrastuksessa, sillä 
toivottavasti ainakin on lähisukulaisia, jot-
ka ovat osoittaneet metsästystaipumuksia.

C.I.B POHJ MVA V-77 Kirman Viikari ensimmäinen BIS-Saluki 
Skoklosterissa -75 

...vierailin sen ajan tunnetuim-
pien kasvattajien luona ja näin 
lukuisan määrän tunnettuja 
koiria sekä näyttelyissä että ko-
tioloissa. Joitakin mainitakseni: 
Mazuri, Knightellington, Bury-
down, Daxlore, Sedeki, Wind-
swift ym. Englannissa, el Saraje 
Saksassa, monia muita lisäksi. 
Näiden alkuaikojen ”opintojen” 
ja kokemusten jälkeen käsityk-
seni salukista on pysynyt hyvin 
perinteisenä eikä ole juurikaan 
muuttunut vuosien saatossa.

Hilkka Nousiainen, Kirman



C.I.B POHJ MVA V-78 V-79 Kirman Elisha HVK:n BIS -78 & -79, Skokloster BIS -79 & -80 

Suurimmat onnistumiset, petty-
mykset, yllätykset kasvatustyössä? 
 
Aika tasaista on mielestäni ollut, en osaa 
nimetä suurimpia onnistumisia. Jos puhu-
taan näyttelyvoitoista, niin paljon ne riip-
puvat koiran omistajan aktiivisuudestakin 
eikä vain itse koirasta. Pettymyksiä on vuo-
sien varrella ollut paljon ja ennen kaikkea 
se, että moni omasta mielestä ”unelmayh-
distelmä” on syystä tai toisesta jäänyt to-
teutumatta. Samoin monta hyvää koiraa 
on jäänyt jalostuksen ulkopuolelle, vaikka 
niillä olisi voinut olla paljon annettavaa ro-
dulle ja jatkojalostukselle. Suurimpia yllä-
tyksiä oli kai se, kun täysin pitkäkarvaises-
ta suvusta syntyi sileäkarvainen pentu. Näi-
tä mutaatioita oli maailmassa siihen aikaan 
vain kymmenkunta kappaletta.

Mieleenpainuvin saluki omista kasva-
teista ja muista?
 
Tässä on mahdotonta nimetä vain yhtä, on 
monta eri koiraa, jotka ovat jääneet mie-
leen kuka mistäkin syystä. Voitokkaimmat 
näyttelyissä tai juoksuissa, parhaat jalostus-
koirat, ihanimmat luonteet jne. En myös-

kään osaa nimetä vain yhtä tai paria koi-
raa muista, olen nähnyt niin paljon hyviä 
ja rotutyypillisiä salukeja, keskenään hy-
vinkin eri näköisiä mikä on rodulle tyypil-
listä, mutta yksityiskohdiltaan rotumääri-
telmän mukaisia. 

Oletko vielä samaa mieltä kasvatukses-
ta kuin aloittaessasi? Onko asioita, joissa 
olet täysin muuttanut mielesi kokemuk-
sen ja kasvatusvuosien myötä?
 
Luulenpa että olen. Olen nähnyt niin pal-
jon näitä alkuvuosien ”vanhoja” koiria, joi-
ta yleisesti pidettiin rodun mallikappalei-
na. Olen myös sisäistänyt sen, että meidän 
kasvattajien tulisi säilyttää rotu sellaisena 
kuin se on ollut, ei muuttaa eikä ”paran-
taa” sitä. Toki voimme yrittää parantaa jo-
takin yksittäistä virhettä jossakin koirassa 
tai suvussa, mutta ikivanha rotumme ei si-
nänsä kaipaa mitään parannuksia!

Meillä on enää yhä harvem-
min tuomareita, jotka todella 
tuntevat rodun. Vanhat konka-
rit ovat joko vetäytyneet kehistä 
tai kuolleet ja nuoremmat ikä-
luokat ovat ehkä liikaakin kas-
vaneet tähän nykyiseen näyttely-
maailmaan. Kaikkea pitäisi ol-
la paljon, jopa liikaa, mikä ei 
ole tyypillistä vanhalle metsäs-
tyskoirarodulle. Sen ei tarvitse 
olla näyttävä vaan sopusuhtai-
nen, harmoninen. 
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C.I.B POHJ MVA PMV-81 V-82 Kirman Esfahan 
SVKL:n BIS -80

Miten rotu on mielestäsi muuttunut? 
Missä on menty parempaan, missä huo-
nompaan ?
 
Kyllä on osittain muuttunut ja myöskin 
aika lailla eriytynyt eri puolilla maailmaa. 
Meillä on enää yhä harvemmin tuomareita, 
jotka todella tuntevat rodun. Vanhat kon-
karit ovat joko vetäytyneet kehistä tai kuol-
leet ja nuoremmat ikäluokat ovat ehkä lii-
kaakin kasvaneet tähän nykyiseen näytte-
lymaailmaan. Kaikkea pitäisi olla paljon, 
jopa liikaa, mikä ei ole tyypillistä vanhal-
le metsästyskoirarodulle. Sen ei tarvitse ol-
la näyttävä vaan sopusuhtainen, harmoni-
nen. Sillä ei tarvitse olla valtavaa kaulaa tai 
kulmauksia, koska niistä ei ole hyötyä met-
sästyksessä. Sen sijaan sillä pitää olla jous-
tavat ranteet, pitkät käpälät, tasapainoiset 
kulmaukset – kaikki metsästäjälle tärkei-
tä – ja lisäksi niitä piirteitä, jotka erottavat 
sen muista vinttikoirista kuten ylös kiin-
nittyneet korvat, mantelinmuotoiset sil-
mät jne. Alun perin ajateltiin, että saluki 
voi olla rungoltaan pidempi tai lyhyempi, 
pääasia että se on sopusuhtainen. Ja mo-
lemman mallisia koiria oli! Mutta nykyisin 
näyttää siltä, että esim. USA:ssa on menty 
äärimmäisyyksiin siinä, että monet koirat 
ovat hyvin lyhytrunkoisia, korkearaajaisia, 
(liian) suoria sekä edestä että takaa, ja tä-
hän usein yhdistyvät suorat ranteet, pienet 
käpälät ja voimattoman näköiset takaraa-
jat kapeine reisineen. Euroopassakin men-
nään jo joskus yli siinä, että haetaan koi-
ralle ”näyttävyyttä” ja ihannoidaan liikoja 
kulmauksia, liian pitkää kaulaa tai ylipit-
kiä sivuliikkeitä – afgaaneissa tämä on jo 
mennyt niin pitkälle, että se vaikuttaa ko-
ko koiran rakenteeseen. Joskus tuntuu sil-
tä, että salukit ovat hyvää vauhtia tulossa 
perässä….

Mihin tulisi kiinnittää huomiota, et-
tä saisimme säilytettyä kauniin, ro-
dunomaisen ja nopean metsästäjän?
 
Tässä kohtaa viimeistään on hyvä ottaa tar-
kasteluun rotumääritelmä. Se sanoo kai-
ken, kun sitä osaa tulkita oikein. On syytä 
tutkailla vanhojen salukien kuvia ihan Sa-
rona Kelbistä (rotumääritelmän esikuva) 
alkaen ja muutakin lähisukua. Niitä tut-
kimalla käy kyllä ilmi mitä milläkin rotu-
määritelmän sanonnalla tarkoitetaan. Joi-
takin esimerkkejä: kun rotumääritelmä sa-
noo, että kallo on melko leveä, se tarkoittaa 
juuri sitä. Se ei siis ole kapea mutta ei tie-
tenkään myöskään liian leveä. Alaleuka on 
huomattavan paljon kapeampi yläleukaan 
verrattuna. Esim. nykyisin niin tuomarei-
den suosima huomautus ”alaleuka liian 
heikko” itse asiassa tarkoittaa, että yläleuka 
on liian heikko, koska alaleuka menee ai-
na yläleuan mukaan. Salukilla ei kuulu olla 
pitkiä sivuliikkeitä, niin kuin usein vaadi-

taan, vaan enemmän joustavaa ravia, jossa 
etutassu ei missään vaiheessa mene kuonon 
pään edelle sivusta katsottaessa. Tässä vain 
muutamia esimerkkejä.

Miten informoit pentujesi ostajia suvus-
ta, rodun terveydestä ja salukista rotuna? 
Ihanteellinen pennunostaja?
 
Yritän kertoa sen minkä tiedän, mutta ny-
kypäivinä pennun kyselijätkin ovat jo ai-
ka valveutuneita. Ihanteellisin pennunos-
taja antaa koiralleen hyvän elämän, hoi-
taa sen hyvin, järjestää sille tilaisuuksia to-
teuttaa itseään juoksemisen parissa vapaana 
maastossa mutta kasvattajan kannalta tie-
tysti mielellään myös kisoissa. Hyvää yk-
silöä on myös turha piilotella vain kotona, 
näyttelyharrastus on kiva, kunhan se pysyy 
normaaleissa mitoissa.



54 Saluki

Pentueessaan grizzle oli pentu, jollaisis-
ta joskus varoitellaankin – pienin ja kiu-
satuin, kaikista hiljaisin, Takarivin Taavi. 
Kun muut pennut tulivat iloisina terveh-
timään vierailijoita, tämä grizzle istui ta-
ka-alalla syrjään vetäytyneenä. Vaan ehkä-
pä juuri siksi eräs pentujen katsoja kiinnitti 
huomionsa vain siihen ja hänen sydämensä 
teki valinnan - vai liekö salukin sydän va-
linnut sen pennunkatsojan. Niin tai näin, 
3.5.2001 grizzle muutti omaan loppuelä-

mänkotiinsa ja sai kodin lisäksi emännän, 
isännän ja pojan sekä uuden nimen. Siitä 
tuli Miska. 
Autossa matkalla kotiin, salukin pennun 
oksennellessa ja pahaa oloaan inistessä al-
koi muodostumaan salukin ja emännän 
välinen side, jota molemminpuolinen rak-
kaus ja kunnioitus ovat vahvistaneet vuosi 
vuodelta. Miskasta tuli emäntänsä saluki. 
Miska on asunut koko elämänsä maaseu-
dun pienessä taajamassa. Pentuna se oli 

salukin pennuksi todella kiltti ja kuuliai-
nen. Pieniä puuhailuja teki kuten kaikki 
pennut tekevät, mutta tämän grizzle suu-
rimmat tuhmuudet lienevät olleet leipä-
pussien ja rintaliivien kantelu ympäri huus-
hollia omiin, tarkasti mietittyihin paikkoi-
hinsa. Kasvaessaan Miskasta kehittyi luon-
teeltaan varautunut, huonolla itsetunnolla 
varustettu saluki ja tuon luonteenpiirteen 
huomasi pienissä arjen tapahtumissa. Vie-
raat, oudot asiat tai tuntemattomat ihmiset 

MISKA.  
SALUKI. 
19 VUOTTA.

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

27.2.2001 syntyi yksi grizz-
le urospentu mustan-, suklaan- 
ja punaisenkirjavaan pentu-
katraaseen neljän veljen ja kah-
den sisaren keskelle Lumijoella. 
Aikansa pentulaatikossa tois-
ten kanssa könyttyään se sai 
papereihin nimekseen De Ma-
jodian Desert Night ja katseli 
siitä lähtien maailmaa 
virallistettuna salukina. 
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eivät tuntuneet sen mielestä turvallisilta ja 
siksi se torjui sellaiset maailmastaan. Vie-
raita ihmisiä se ei vain ”halunnut nähdä”. 
Kun naapuriin muutti uusi asukas, kesti 
kaksi vuotta, ennen kuin Miska ohi kul-
kiessaan ihan pikkuisen nuuhkaisi naapu-
rin ojennettua kättä. Emäntä tuumasikin 
tuolloin, että nyt sinut on nähty, Miska on 
sinut elämäänsä hyväksynyt.

Vuodet vierivät

Miska kasvoi. Elämä kulki kulkuaan eikä 
aina hymyillyt sille eikä sen läheisille ihmi-
sille. Miskan isäntä ei ymmärtänyt nuor-
ta salukia, vaan kohteli sitä huonosti, ku-
ritti fyysisestikin. Piilotti Mis-
kan paperit, kun emäntä olisi 
halunnut mennä koirakouluun 
Miskan kanssa, piilotti niin 
hyvin ettei niitä ole sen piilo-
tuksen jälkeen koskaan löyty-
nyt. Lopulta mies sai mennä ja 
emäntä poikansa kanssa jatkoi-
vat elämää Miskan kanssa kol-
mestaan. Poika kuuluu Mis-
kan läheisiin ihmisiin yhä edel-
leen, vaikka onkin muuttanut 
omaan kotiinsa, hän asuu sa-
malla paikkakunnalla vaimon-
sa ja lastensa kanssa. 
Jos on joskus ollut hankalaa 
Miskan elämä, on se ollut myös 
helppoa toisilta osin. Se on saa-
nut aina olla kotona, silloinkin, 
kun emäntä on ollut matkoilla 
ja sille on tarvittu hoitoa. Mis-
kalla on elämänsä aikana ollut 
vain yksi luottohoitaja, emän-
nän työkaveri ja sillä tavalla 
tuttu ihminen. Ja liekö muu-
ten syynä ollut entiseltä isän-
nältä saatu huono kohtelu vai 
mikä, mutta Miskasta kehittyi 
vuosien myötä naisten koira. 
Salukimaiseen tapaan myös 
Miska on leikkinyt Houdinia silloin tällöin 
ja karattuaan vain oma emäntä on saanut 
ottaa sen kiinni, toisten ihmisten lähesty-
misyritykset ovat aina tuntuneet siitä epä-
miellyttäviltä. Omatoimisilta aamulenkeil-
tä se on kyllä kotiutunut ihan omatoimi-
sesti ja hyvinkin tyytyväisenä yleensä, kun 
on joskus sattunut niillä piipahtamaan, kis-
soille auki jätetystä ovesta.
Ne kiltin ja kuuliaisen pikkupennut omi-
naisuudet eivät muuten ole Miskan kasva-
essa mihinkään hävinneet. Olihan emäntä 
näet eräänkin kerran jättänyt salukin kau-

pan eteen odottamaan, niin kuin hänellä 
oli kaupassa käydessään ollut tapana. Ta-
vallisista päivistä poiketen pyöräteline oli 
ollut sillä kertaa täynnä, eikä Miskan rem-
miä mahtunut sitomaan telineeseen pyö-
rän viereen, vaan Miska piti viedä kauem-
mas, telineen päähän, mihin remmin sai 
kiinni. Tullessaan ulos kaupasta ostosten-
sa kanssa emäntä löysi irtonaisen salukin 
istuskelemassa vanhassa tutussa paikassa 
pyörän vieressä. Telineen päässä maassa lo-
juivat remmi ja valjaat. Vieraassa paikassa 
odotellessaan Miska oli keplotellut itsensä 
irti valjaistaan, mutta ei siltikään ollut läh-
tenyt karkuteille. 

Ruoka

Miska on ollut ikänsä kranttu ruoasta. Kui-
vamuonaa sille ei ole koskaan syötetty, vaik-
ka alkuun yritettiin kyllä, kuivana ja liotet-
tuna tarjoiltiin, mutta kun huomattiin, et-
teivät semmoiset pöperöt maistu, ei sitten 
enempiä tyrkyteltykään. Raaka liha ja kui-
vattu sydän ne ovat miehen tiellä pitäneet. 
Luut eivät ole myöskään erikoisemmin po-
jalle maistuneet, siis tavan luut, mutta jos 
on haettu kalliilla jotakin erikoisluita alan 

liikkeistä, niitä on Miska voinut vähän jär-
siä. Mutta siankorvat ja mahanahkat ovat 
aina maistuneet. Kellepä eivät maistuisi.
Kaksi asiaa on, mitä Miskan ruokavalioon 
ei ole sisältynyt, sokeria ja vehnäjauhoja sil-
le ei ole tarjottu, yhtä poikkeusta lukuun 
ottamatta. Yksi ruokalaji on, jota Miska ra-
kastaa yli kaiken: pannukakut. Niitä saluki 
rakastaa niin paljon, että kun taikinan en-
simmäinen kananmuna rikkoutuu keitti-
össä, se on jo valmiina odottamassa ja keit-
tiössä se makoilee niin kauan, kunnes pan-
narit ovat valmiina ja jäähdytettyinä, ja hä-
nelle vihdoin tarjotaan. 
Nykyisin emäntä syöttää Miskan tarjoillen 
ruoan haarukalla kupista suuhun, hampaat 

kun eivät ole olleet yhtä vahvaa 
tekoa kuin saluki muuten on 
ja monet niistä ovat tippuillut 
kyydistä vuosien varrella. Kos-
ka kuulokin on jo oikeastaan 
kokonaan mennyttä, on ”Saa 
ottaa” -käskyksi muotoutunut 
nätti ja hellä silitys korvasta.

Harrastuksia 

Miska on ollut aivan alusta läh-
tien kotikoira, ei mikään ”har-
rastuskoira”. Se osaa peruskäs-
kyt ja totteleekin – salukimai-
sesti silloin kun haluaa. Emän-
nän mielestä koiran ei kuulu ol-
la mikään temppukone, sen ei 
tarvitse pyöriä, hyppiä, kieriä ei-
kä esittää kuollutta käskettäessä. 
Arkitottelevaisuus vain on hyvä 
kaikille koirille, jotta elo sujuu 
ongelmitta.  
Näyttelyihin Miskaa ei ikinä 
viety. Emännälle on ollut ai-
na aivan sama, onko alaleukaa 
liian vähän tai onko väri väärän-
lainen ja pääkin olkoon millai-
nen tahansa, kunhan on. Tär-
keintä on koiran luonne ja sitä 

Miskalla on ollut läpi elämän, oikeanlais-
ta luonnetta! 
Mutta jalkapalloa emäntä on Miskan kans-
sa pelannut ja se on harrastuksena ollut 
kummallekin mieluisa, pallosilmää kun 
kummallakin on ja siinä harrastuksessa säi-
lyy kuntokin hyvänä. 

Kaverit

19 vuoden mittaisella elämäntaipaleella 
Miska on vuosien suuresta määrästä johtu-
en joutunut luopumaan useimmista nuo-
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ruusaikojensa, jopa keski-ikänsä eläinkave-
reistaan ja tällä hetkellä sen kaveripiiri on 
muotoutunut paljon sitä itseään nuorem-
maksi. Muistoissa on monia rakkaita ystä-
viä 2000-luvun alkupuolelta, sellaisia salu-
kejakin, joihin monet nykypäivän salu-
kiharrastajat ovat törmänneet vain lehti-
en ja vuosikirjojen sivuilla. Sateenkaarisil-
lalle on siirtynyt moni koirakaveri ja niitä 
ovat Miska ja emäntä vuosien aikana yh-
dessä surreet. Viime vuosina Miskan seura-
na kotona on asunut emännän lisäksi kol-
me kissaa, joten ystäviä ja hyvää seuraa riit-
tää edelleen. 

19 vuoden mittainen matka 
salukin vierellä vaatii omis-
tajalta huumorintajua ja 
ymmärrystä, ehkä eniten al-
ku- ja loppumatkasta. Ja vä-
hän välivuosinakin. Mut-
ta kun saluki katsoo omista-
jaansa mantelisilmillään sie-
luun asti  , kaikki sen pahat 
teot unohdetaan. 

Omistajan mietteitä ja Miskan opetuksia

Emäntä on itseasiassa ikänsä ollut kissaih-
minen, eikä aluksi sitä ymmärrettykään lä-
hipiirissä, miksi hän ylipäätänsä otti koi-
ran. No, salukissahan on paljon itämaista 
kissaa... Emännällä oli koiraa valitessaan 
kriteereinä, ettei tulija saisi olla pieni lamp-

puharja eikä mikään räksyttäjä. Ja koiralla 
tulisi olla oikea kuono. Tuli sitten saluki.
Miska on antanut emännälleen paljon 19 
vuoden aikana. Se on ollut syy nousta ylös 
silloin, kun elämässä on ollut vaikeita aiko-
ja. Se on aina ollut omistajalleen vilpitön 
ja aito eikä milloinkaan näyttele. Erityinen 
elämän suola emännälle on ollut Miskan 
aina iloinen olemus ja se käsittämätön ym-
märrys, millä se aistii omistajansa mielialat. 
Koirallakin on tunteet ja salukilla erityises-
ti ja ne tulee ihmisen huomioida, emäntä 
mietiskelee. Ja hän on totisesti huomioinut 
Miskan tunteet vuosien aikana. 

Koira edellä on menty ja vielä enempi 
mennään nyt, kun Miskan askel on jo hi-
dastunut ja kuulo heikentynyt. Vuosien 
mittaan paljon on asioita tehty yhdessä ja 
tehdään edelleenkin – postinhakua myö-
ten. Mielenkiintoista onkin, ettei Miska 
kuule emännän pojan tulevan ulko-oves-
ta omilla avaimillaan, mutta kun emäntä 
itse on ollut poissa ja palatessaan aukaisee 
oven, Miska on aina eteisessä vastassa, hän-
tä heiluen.

19 vuoden mittainen matka salukin vie-
rellä vaatii omistajalta huumorintajua ja 
ymmärrystä, ehkä eniten alku- ja loppu-
matkasta. Ja vähän välivuosinakin. Mut-
ta kun saluki katsoo omistajaansa mante-
lisilmillään sieluun asti  , kaikki sen pahat 

teot unohdetaan. Tulevalta salukinomis-
tajalta tulisi kyllä vaatia salukinymmärtä-
miskurssin hyväksytty läpikäyminen en-
nen ostopäätöstä, jotta tämä saisi ymmär-
rystä ymmärtää salukin erikoislaatuisuut-
ta, äärimmäistä älykkyyttä ja ainutkertaista 
ainutlaatuisuutta. 

Jokapäiväisiä rutiineja, joista muistot 
vahvimmin syntyvät

Mikä onkaan emännälle ihanampaa, kuin 
Miskan eleettömät kiintymyksen osoituk-
set – puikkonokan tökkäys reiteen tai lem-
peä kirputus käsivarteen: ”Minä rakastan 
sinua.” Emännän lähtiessä kotoa töihin tai 
asioilleen tai milloinpa niitä mitäkin me-
noja on, hän sanoo Miskalle: ”Akka tulee 
kohta, pidä talosta huolta. Sen sinä kyllä 
osaat.” Ja joka ilta nukkumaanmenon ai-
koihin emäntä polvistuu sohvan vieressä 
omalla pedillään nukkuvan Miskan vie-
reen, laittaa poskensa sen rintaa tai korvaa 
vasten, jotta se aistisi hänen äänensä soin-
nin, ja kiittää päivästä. Kertoo, kuinka ra-
kas Miska on ja miten kiitollinen hän on 
Miskasta. Vastaukseksi tulee tyytyväisiä 
huokauksia.
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Mies taulujen takana

Olen Jouni Onnela, jo eläkeiässä, teen 
kuitenkin ammattimaisesti kuvan-
veistoa lähes päivittäin työhuoneella-
ni Helsingin Pohjois-Haagassa. Syn-
tyisin olen Sodankylästä, josta muutin 
nuorena opiskelemaan Helsinkiin. En-
simmäisen vuosikymmeniä kestäneen 
työurani tein ammatillisen erityisope-
tuksen parissa ja eläköidyin kymme-
nisen vuotta sitten rehtorin tehtävistä. 
Koulutuksena minulla on ekonomin ja 
erityisopettajan tutkinto. Työurani lop-
puvaiheessa opiskelin lisäksi noin kym-
menen vuoden ajan kuvanveistoa sen 
minkä ehdin, myöhemmin myös taide-
maalausta ja grafiikan tekoa. 

Miten salukit liittyvät elämääsi?

Tavanomainen tarina. Tyttäremme ha-
lusi koiran. Ennakoin, että joudun kui-
tenkin lopulta ottamaan suuren vas-
tuun sen hoidosta. Niinpä aloin etsiä 
salaa itselleni sopivaa rotua. Olin aikoi-
naan hoitanut tulevan sokean opaskoi-
ran vuoden kestävän pentukasvatuksen 
perheessä. Energistä, ”tehdään taas jo-
tain kivaa” -noutajaa, en halunnut pit-
käaikaiseen suhteeseen. 

Kriteeristö johti aika pian salukeihin. 
Kotioloissa hyvinkin rauhallinen, lenk-
kejä ja spurtteja tarvitsee, maailman 
vanhimpia alkuperäisrotuja, ja lisäk-
si todella kaunis. Beduiineille ei ollut-
kaan koira vaan saluki! Ja sitten vaan 
Messukeskuksen näyttelyyn salukien 
omistajien juttusille! Sitä kautta löy-
tyi jo edesmennyt Titte Säynäjärvi. 

Pian 90-luvun alussa meillä oli Asarafi 
Corinnah, ”Rinna”. Hienoa yhteiseloa 
kesti 15 vuotta. 

Mitä näet, kun katsot salukia ja mi-
tä haluat tuoda esille salukiaiheisil-
la töilläsi? 

Kokemuksesta tiedän, että saluki on 
älykäs, hieman varautunut vieraisiin, 
yleensä arvokkaasti käyttäytyvä, räjäh-

Salukitaidetta

tävästä nopeudesta ja liikunnan rie-
musta nauttiva. Rakenteeltaan salu-
ki on hyvin tasapainoinen, terveen-
oloinen, mitkään kropan osat eivät ole 
liioiteltuja. 

Helmikuussa tuli minun vuoroni vie-
dä töitä esille kulttuurikeskus Kannel-
talon vitriineihin. Kun lasien taakse ei 
veistokset mahdu, tein salukeista muu-
taman hyvinkin perinteisen akryyli-

J O U N I O N N E L A N SA LU K I A I H E I -
N E N TA I D E N ÄY T T E LY  P I D E T T I I N 
3. 2.-29. 2. 2020 K A N N E LTA LO L L A , 
H EL SINGI SSÄ .
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maalauksen kankaalle. Näiden ”muo-
tokuvien” kautta aloin perehtyä salukin 
ilmeeseen muotoillakseni myöhemmin 
veistoksia. Yksi maalauksista, ”Whistle-
jacket”, oli saanut inspiraationsa maail-
mankuulusta samannimisestä Georges 
Stubbs’in hevosmaalauksesta vuodelta 
1762. Suuri maalaus sijaitsee National 
Gallery’ssä Lontoossa.

Toiveen veistoksiin esitti jo muutamia 
vuosia sitten salukin omistaja, joka ha-
lusi Rinnasta tekemäni grafiikan ve-
doksen. Nyt vasta olen aktivoitumassa 
teemaan ja ensi syksyllä on toive saada 
valmiiksi 2-3 pronssiveistosta salukeis-
ta, enempään ei rahat riitä - pronssiva-
lu on kallista. Hevosveistoksissa onkin 
mennyt vuosia, pohjalla pitkä yhteis-
työ oman ratsuhevosen kanssa. Muu-
ten, maailman kuuluisin veistos salu-
kista lienee Alberto Giacomettin hieno 
”Dog” vuodelta 1951.

https://jounionnela.blogspot.com
@joonart17

Helmikuussa tuli minun vuo-
roni viedä töitä esille kulttuu-
rikeskus Kanneltalon vitriinei-
hin. Kun lasien taakse ei veis-
tokset mahdu, tein salukeista 
muutaman hyvinkin perintei-
sen akryylimaalauksen kankaal-
le. Näiden ”muotokuvien” kaut-
ta aloin perehtyä salukin ilmee-
seen muotoillakseni myöhem-
min veistoksia. 



Meidän remmi  
Heidi Alenius

Kuka olet ja ketä laumaasi kuuluu?

Olen Heidi Alenius, Porvoosta läh-
töisin mutta pitkään jo Lahdessa asu-
nut 33-vuotias kolmen lapsen äiti. Me-
lina (10v), Emil (7v) ja Ellen (2v) pi-
tävät huolen siitä ettei vapaa-ajalla tu-
le tylsää. Olen työskennellyt viimeiset 
10 vuotta Telian Yritysasiakaspalvelus-
sa. Perheessä on toistaiseksi vain yksi ja 
myös minun ensimmäiseni saluki, Dix 
Dax Ozilga, eli Helmi. Lisäksi laumaan 
kuuluu leonberginkoira Sani. Useampi 
akvaario löytyy myös ja kala tuovat ki-
vasti tasapainoa tähän muuten melko 
vauhdikkaaseen arkeen.

Miten päädyit salukiin?

Lapsena haaveilin melkein kaikista ro-
duista, kirjaston koirakirjat tuli opit-
tua ulkoa ja vaikka myöhemmin sit-
ten tuli muita rotuja perheeseen, salu-
ki aina kummitteli kauneudellaan taka-
raivossa. Kauneuden lisäksi harrastus-
mahdollisuudet, leikkisyys, itsenäisyys, 
älykkyys (hyvässä ja pahassa) ja rodun 
pitkä historia kiehtoivat. Tuttavapiiris-
sä olikin muita vinttikoirarotuja, salu-
keja olin ainoastaan ihaillut näyttelyis-
sä. Vuonna 2016 toinen haaverotu, 
leonbergi, saapui perheeseen muuta-
man koirattoman
vuoden jälkeen ja jo vuosi siitä eteen-

päin tuntui siltä että toisen koiran 
paikka myös olisi auki. Olin ymmärtä-
nyt ettei saluki välttämättä arvosta isoa 
jättiä eikä pieniä lapsia, mutta otin kui-
tenkin yhteyttä Sari Ritariin ja kysyin 
varovasti tulisikohan saluki toimeen 
jättirodun edustajan kassa. Sari vasta-
si ”miksi ei tulisi?” Siitä se ajatus sit-
ten lähti, opiskelin, imin kaiken tiedon 
minkä löysin rodusta ja kävin katso-
massa pentuja. Kyllähän sen tietää mi-
ten siinä sitten kävi: ei mennyt kauan 
niin oli jo oma pieni puikkonokka sy-
lissä. Monesti tämä leonbergi-saluki 
kombo herättää vastaantulijoissa kysy-
myksen miten ihmeessä olen päätynyt 
niin hurjan erilaisiin rotuihin, mutta 
mielestäni nämä täydentävät toisiaan 
mahtavasti.
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Mitä harrastat salukiesi kanssa?

Näyttelyistä oli jo ennestään kokemus-
ta kun Helmin otin joten oli itsestään 
selvyys ainakin kokeilla miten hän pär-
jäisi kehässä. Muutamassa pentunäyt-
telyssä ehdittiin käymään ennen kun 
Ellen syntyi ja junnu-iän näyttelyt se-
kä muut harrastukset jäivät sitten vali-
tettavasti väliin, kun vauva-arjen pyö-
rittäminen yksin vei suurimman osan 
ajasta. Paluu kehään tapahtui Lahden 
kv-näyttelyissä 2019 jonka jälkeen on 
tullut käytyä näyttelyissä säännöllises-
ti. Helmi on pärjännyt oikein kivasti ja 
muutama Vara-Sert sekä todella upe-
at arvostelut takataskussa on hyvä jat-
kaa sitten kun näyttelyihin taas pääsee.
Viime kesänä kasvattaja Sari sai hou-
kuteltua meidät maastotreeneihin Hy-
vinkäälle ja kävi ilmi että Helmin äiti 
Salgrey´s Alina tosiaan oli periyttänyt 
juoksutaitonsa jälkikasvuun.
Kisoihin ei enää ehditty viime kaute-
na mutta kiinnostus maastojuoksua 
kohtaan heräsi todella voimakkaana. 
Innolla odotetaan Helmin kanssa et-
tä taas pääsisi tekemään sitä mistä mo-
lemmat nauttii, sitä ennen viihdytään 
luonnossa lenkkeillen.

Mikä salukissa ihastuttaa/
vihastuttaa?

Salukissa ihastuttaa niin monta asiaa 
että listasta tulisi loputon jos näitä täs-

sä luettelisi, mutta ennen kaikkea täs-
sä omassa koirassa parasta on mahta-
va luonne. Ei ehkä ole ihan rotumää-
ritelmän mukaista olla sosiaalinen, ys-
tävällinen ja lempeä kaikille, niin tun-
temattomille koirille kuin ihmisillekin, 
ja usein ihmetellään voiko saluki todel-
la olla näin avoin kuin Helmi. Mut-
ta kaikissa salukeissa kauneus, sulavat 
liikkeet, voimakkuus ja ketteryys ovat 
asioita mitkä ihailen eniten. Voisin kat-
soa juoksevaa salukia loputtomiin mut-
ta jaksan myös aina nauraa ja ihmetel-
lä millaisiin hassuihin asentoihin se tai-
puu nukkuessa.
Älykkyys ja kekseliäisyys on myös asia 
jota ihailen mutta samalla tämä lienee 
se

vihastuttavin piirre salukissa. Tuntuu 
siltä että saluki aina on askeleen edel-
lä, ratkaisee kaikki pulmat, avaa kaik-
ki ovet, kaapit ja löytää ne ”ei sallitut” 
herkut vaikka ne kuinka hyvin piilot-
taisi. Suurin osa tihutöistä sekä pahan-
teosta voisi toki ennaltaehkäistä, jos 
vaan itse olisi tarpeeksi fiksu ja osaisi 
ennakoida kaikki ne mahdottomatkin 
tehtävät mitä saluki päivän aikana rat-
kaisee. Saluki on opettanut minulle et-
tei koskaan kannata antaa periksi vaan 
aina
on yritettävä uudestaan ja välillä tun-
tuu siltä että joutuu komentamaan ja 
huomauttamaan samoista asioista jopa 
kymmeniä kertoja päivittäin.

Millainen on ihannesalukisi?

Luonne ja terveys ovat kaikista tärkeim-
mät ominaisuudet. Avoin, tasapainoi-
nen, itsenäinen ja monipuolinen har-
rastuskoira on minun ihannesalukini.

Mikä on kohokohta salukiurallasi?

Koska Helmi on minun ensimmäinen 
saluki ja tätä uraa on takana vasta reilu 
2 vuotta, tähän kysymykseen vastaami-
nen on melko helppoa. Helmin kotiu-
tumisen lisäksi, ehdoton kohokohta on 
Salukikerhon juoksupäivä viime syksy-
nä. Osallistujissa oli todella kovia koi-
ria ja hämmästys oli suuri kun Helmin 
nimeä huudettiin viimeisenä ja näin ol-
len huippupisteillä voitti epävirallisen 
maastomestaruuden.

Tulevaisuutesi salukien parissa?

Tuntuu vahvasti siltä että olen löytänyt 
oman rotuni vihdoinkin ja toivon et-
tä jossain vaiheessa toinen saluki tuli-
si ilahduttamaan meidän perhettä. Tä-
hän voi toki vielä mennä aikaa eikä mi-
kään kiire olekaan. Nyt nautitaan tästä 
hetkestä ja haaveillaan siitä mitä kaik-
kea Helmin kanssa vielä on edessäpäin. 
Näyttelymatkoja ulkomaille on suun-
nitelmissa ja toivottavasti kisakopal-
le ja manttelille vielä lähiaikoina tuli-
si käyttöä.

Terveisesi salukiväelle?

Haluan kiittää kaikkia ihania ihmisiä 
jotka ovat ottaneet meidät niin hyvin 
vastaan. Olen saanut paljon uusia ystä-
viä ja aina löytyy ihminen kenen kanssa 
voi jakaa surut ja ilot. Koitetaan arvos-
taa ja kunnioittaa toisiamme, meitähän 
yhdistää aina tämä upea rotu.

Erityiskiitos Sari Ritarille joka luot-
ti minuun ja antoi meille aivan mah-
tavan koiran harrastuskaveriksi ja 
perheenjäseneksi.
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FI KVA-A 
 
FI KVA-m

Al Yasamin Malika
Moshire RFR Red Sky x Al-Yasamin Adiba
s. 28.11.2010 
om. Tiina Torkko

SERTK
27.5.2018 Kankaanpää
23.9.2018 Virolahti
16.6.2019 Virolahti
1.9.2019 Kankaanpää
6.10.2019 Mänttä-Vilppula
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C.I.C

FI LT MVA FI LV KVA-m

Eirecogteil’s Santerra Syrah
Ba’shaahin Al Noushafarin x Vapours Kianah 
s. 21.1.2013 
om. Minna Hämäläinen 

CACIL
 
Latvia 26.8.2017, Latvia
Helsinki 29.9.2019, Helsinki

C.I.B & BALT MVA  
 
FI EE LV LT RU BY MVA LV EE JMVA RKFV RIGAJW-17 BALTV-18 
RIGAW-18

Sincerity Kalimantan Aya 
El-Ubaid’s Kalimantan x El-Ubaid’s Sincerity Isis 
s. 18.4.2016 
om. Lea ja Peppi Pelkonen
CACIB 
16.12.2017 Pietari, Venäjä,  
Per Kristian Andersen
7.4.2018 Pietari, Venäjä, Boris Chapiro
6.5.2018, Tampere, Paula Rekiranta
19.8.2018 Kiili, Viro, Oleg Vasiliev
11.11.2018 Riika, Latvia,  
Sanchez Garcia Benjamin Sanchez
22.6.2019 Vejen, Tanska, Lesley Hiltz

C.I.C 
 
FI LV EE KVA-m

Zubayr Ajaz
Yashars Bahdjan Ibn Basir x Asarafi Paiyam-Baz
s. 19.2.2014
om. Minna Hämäläinen 

CACIL
 
30.4.2017, Virolahti
26.8.2017 Latvia (vara-Cacil)
27.8.2017 Viro (vara-Cacil)

TU
IJA TU

O
M

IN
EN

ARI SEPPÄ

SERT
25.5.2018 Moletai, Liettua, Sean Delmar 
26.5.2018 Moletai, Liettua, 
Galyna Kalinichenko
27.5.2018 Moletai, Liettua, 
Vladimir Piskay
1.6.2018, Keila, Viro, Gerard Cox
11.11.2018 Riika, Latvia, 
Garcia Benjamin Sanchez

ARI LEH
TIÖ
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FI MVA 

Eirecogteil’s Tulloch Semilon
Ba’shaahin Al Noushafarin x Sunfire Fareedah Al-Nil
s. 17.6.2014
om. Minna Hämäläinen

SERT
 
20.5.2017 Hamina, Krigholm Sofie 
19.5.2018 Hamina, Lepasaar Marko 
25.5.2019 Hamina, Lindström Kjell

BALT MVA 

C.I.B FI ES EE LV LT MVA FI SE KVA-m LTV-20

Aziz Qaseem Al Aramika
Qirmizi Ovation x Aziz Jalila
s. 26.12.2015
om. Monica Bäck 
 
SERT
 
8.7.2018 Pärnu KV, Viro, Leni Finne
26.10.2019 Riika KV, Latvia, Saija Juutilainen
7.3.2020 Vilna KV, Liettua, Julija Aiditiene
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SAN
N

I M
ÄKELÄ

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

OSOITTEEN-
MUUTOS?

UUSI TUONTI? Lähetä meille noin sivun mittainen kertomus 
aiemmin esittelemättömästä tuontisalukistasi ja 1–2 
painolaatuista kuvaa. Esittelyjä julkaistaan Saluki-
lehdissä maksutta jäsenten omistamista tuontikoirista.

Nutrolin® tukee harrastuskoiran elämää pienestä pitäen. 

Autamme sinua varmistamaan pennun koulutettavuuden 
ja aistien kehittymisen. Tai ehkä haluat suojata aikuisen, 
kovaa työtä tekevän koiran niveliä, lihaksia ja jänteitä? 
Ihanaa on myös nähdä kun nivelrikkokoira löytää uudelleen 
liikkumisen riemun. 

Valitse huippusarjasta täsmäomegat koirallesi.

enemmän peliaikaa

pidän sinusta huolta

ESTD 2007

#nutrolinlife

e l a
m a n k u m p p a n i

koira
si
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Nutrolin® tukee harrastuskoiran elämää pienestä pitäen. 

Autamme sinua varmistamaan pennun koulutettavuuden 
ja aistien kehittymisen. Tai ehkä haluat suojata aikuisen, 
kovaa työtä tekevän koiran niveliä, lihaksia ja jänteitä? 
Ihanaa on myös nähdä kun nivelrikkokoira löytää uudelleen 
liikkumisen riemun. 

Valitse huippusarjasta täsmäomegat koirallesi.

enemmän peliaikaa

pidän sinusta huolta

ESTD 2007

#nutrolinlife

e l a
m a n k u m p p a n i

koira
si
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SSaK:n Juhlakirja!

Juhlakirja päivittää 
viimeisen vuosikymmenen 
suomalaista salukihistoriaa.

Hinta 15,00 euroa
Tilaukset su 30.6.2020 mennessä.

Juhlakirjan ja vuosikirjan toimitukset 
Salukikerhon tapahtumissa tai 

todellisten postikulujen mukaan.
Tilaukset sähköpostitse: 

sihteeri@saluki.fi


