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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 Hartonen, Aura
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 Markkula, Lahti 
040 7566679
capeavalia@gmail.com
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Sisältö

KUVAT:
Kansi: Ari Lehtiö: Nucada’h Arni

Jäsenille maksutta
Tuontiesittelyt, kuolinilmoitukset, 
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 15.10.2020

2 SSaK:n yhteystiedot

3 Puheenjohtajan terveiset

4 Jalostuspäivä

5 Syyskokouskutsu

6 Salukikummit 

7 Kalenterikilpailu

8 Tarvikemyynti

9 Auttamisrinki

10 Uudet lehtitoimikuntalaiset

11 Pirjo Lyyra-Westerlund

12 Erkkarimuistoja

17 BIS-ennätys - Badavie

18 SSaK:n ratamestaruus 2020

19 Juoksutreenipaikkoja

22 Sydäntarinoita

26 Kuolinsyyn selvitys

28 Koiran korvatulehdus

34 Frank Farrar : Aika ja arabit antoivat meille salukin

38 Salukinpentujen haku Saksasta

42 Suomalaisia salukitaiteilijoita

44 Vaaralliset varusteet

49 Tuhonurkka

51 Sisustusvillitys salukityyliin

52 Meidän remmi

53 Uudet valiot

55 Mainos: Non Serviam Fogo Posto

56 Mainos: Sadaqa



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  
Suomen Salukikerho ry 
 
päätoimittaja 
Anne Lipponen 
p. 050 5454887

Toimitus 
Heidi Lappalainen, Anna Mäki,
Tiia Rautiainen, Tuija Tuominen, 
Teija Laukka ja Kirsi Kuuttila

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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Keskellä kauneinta kesää meidät saavutti 
suruviesti. Yksi kerhomme perustajajäse-
nistä Pirjo Lyyra-Westerlund oli menehty-
nyt täysin yllättäen. Pirjoa jäi kaipaamaan 
suuri joukko salukiharrastajia. Pirjo oli ai-
na iloinen ja positiivinen kanssaharrasta-
ja, jonka aitous, lämpö ja ystävällisyys var-
maan on jäänyt monen mieleen. Hänestä 
huokui rakkaus rotua kohtaan ja pitkäai-
kainen sitoutuminen rotuun ja sen kaut-
ta saamiinsa ystäviin. Toivon valtavasti voi-
mia Pirjon läheisille ja erityisesti Pirjon Jaa-
na-siskolle tässä suuressa surussa. 

Pirjon yllättävä poismeno nosti ainakin it-
selläni mieleen kysymyksen, miten mo-
ni meistä harrastajista on varautunut sii-
hen, että jotain yllättävää sattuisi. Jos jou-
dumme onnettomuuteen, kuka ymmärtää 
mennä hoitamaan koiriamme, kuka pää-
see asuntoomme ja tietää, miten koiriam-
me tulee hoitaa (mistä löytyy ruoka, mis-
tä mahdollisesti tarvittavat lääkkeet jne.). 
Ja jos se kaikkein pahin tapahtuu ja me-
nehdymme äkkiä, mitä koirillemme tulisi 
tehdä. Ottaako koirien kasvattaja tai joku 
ystävistämme koirat hoitoonsa vai ovatko 
koirat tai osa niistä jo niin vanhoja, etteivät 
ne sopeutuisi uusiin olosuhteisiin. Kukaan 
ei halua ajatella ikäviä, mutta vastuulliseen 
koiranomistamiseen kuuluu myös tällaisiin 
varautuminen. Tässä lehdessä on jäljempä-
nä lista siitä, miten varautua ja myös tietoa 
kerhon auttamisringistä. 

Kerhon auttamisringistä on löytynyt apu jo 
muutamalle tarvitsevalle. Vaikka se perus-
tettiin nimenomaan Covid-19 epidemian 
vuoksi, apua voi pyytää missä tahansa ti-
lanteessa. Avunkysymiseen kannattaa tur-
vautua mahdollisimman matalalla kynnyk-
sellä; ei ole heikkoutta pyytää apua, vaan 
vahvuutta ja viisautta! Meille suomalaisil-
le on valitettavan yleistä se, että hammasta 
purren puurramme sisulla eteenpäin, vaik-
ka voimat olisivat vähäiset sairauden tai 
vaikean elämäntilanteen vuoksi. Valitetta-
vasti tämä saattaa johtaa siihen, että väsy-
neenä ei huomaakaan, että asiat eivät enää 
hoidu, kuten pitäisi. Koirien lenkitys jää 
vähäisemmälle ja vähäisemmälle, koiria ei 
ehdi tai jaksa hoitaa, kuten pitäisi ja jos ra-

haa ei ole, koirien ruokinta jää aina vaan 
vähäisemmälle. Ikävä kyllä tällaista kierret-
tä on esiintynyt myös salukiharrastajienkin 
keskuudessa viime vuosina ja siksi toivon, 
että apua osattaisiin pyytää ajoissa. Kuka 
tahansa meistä voi olla avuntarvitsijana. 
Toivon myös, että meistä jokainen on val-
mis auttamaan kanssaharrastajia. Jos tun-
tuu, että ystävällä on rankkaa, välitetään ja 
autetaan. Tarjotaan apua, syyllistämättä ke-
tään. Koirien lenkille vieminen tai niiden 
harjaus ja kynsien leikkaaminen ei paljoa 
vie aikaa, mutta voi väsyneelle olla juuri se 
apu, joka on ratkaiseva. 

Alkuvuosi ja kesä 2019 tulee jäämään 
muistoihimme aikana, jolloin koirahar-
rastuskin oli tauolla. Nyt kesällä on pääs-
ty harrastamaan juoksupuolta, vaikkei kui-
tenkaan normaalilaajuudessa. Koiranäytte-
lyt alkavat käynnistyä taas elokuussa ja toi-
vottavasti syyskuussa kokoonnumme laaja-
lukuisina – turvavälejä ja muita turvaohjei-
ta noudattaen – erikoisnäyttelyviikonlop-
puumme Mustialassa. Syyskuun lopulle on 
suunnitteilla juoksupäivä yhteistyössä SA-
FA:n kanssa, jonka kanssa yhdessä järjes-
tämme myös jalostuspäivän 1.11. Tuo lo-
kakuun ja marraskuun välinen vaihde on 
hyvä ajankohta suunnistaa eteläiseen Suo-
meen, koska 30.10. järjestetään epäviralli-

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

Poikkeuskeväästä kohti  
(toivottavasti) normaalimpaa syksyä

Toivon myös, että meistä 
jokainen on valmis auttamaan 
kanssaharrastajia. Jos tuntuu, 

että ystävällä on rankkaa, 
välitetään ja autetaan. 

Tarjotaan apua, syyllistämättä 
ketään. Koirien lenkille 

vieminen tai niiden harjaus ja 
kynsien leikkaaminen ei 

paljoa vie aikaa, mutta voi 
väsyneelle olla juuri se apu, 

joka on ratkaiseva. 

nen Open Show. Toivottavasti tautitilanne 
ei heikkene syksyn myötä ja pystymme jär-
jestämään kaikki suunnitellut tapahtumat. 

Jalostuspäivään on tarkoitus mahdollistaa 
myös etäosallistuminen. Kevään epäviralli-
nen kevätkokous pidettiin verkossa ja vaik-
ka tekniikka oli isolle osalle aivan uutta, se 
onnistui hyvin. Varsinaisen kevätkokous 
pidetään lykättynä nyt heinäkuun lopulla 
ja kokoukseen on poikkeuslain perusteel-
la mahdollista osallistua virallisesti myös 
etänä. Normaalisti kerhomme säännöt ei-
vät mahdollista etäosallistumista jäsenko-
kouksiin, mutta tämä on asia, jonka hal-
litus nappasi tehtävälistalleen kevään epä-
virallisesta kokouksesta. Selvityksen alla 
on, miten etäosallistuminen ja ennen kaik-
kea etä-äänestäminen olisi mahdollista to-
teuttaa. Samalla sääntöjämme voisi muut-
taa siten, että kokouskutsun voisi toimit-
taa myös sähköpostitse. Sääntöjemme nyt 
mahdollistamat kutsutavat: ilmoitus Salu-
ki-lehdessä tai postitus ovat kankeita ja kal-
liita (postitus) tapoja kutsua kokous koolle. 

Aloitin tämän palstan surullisella uutisel-
la, mutta tähän loppuun haluan kertoa ilo-
uutiset:  Saluki-lehti löysi uuden päätoi-
mittajan: Anne Lipposen.  Anne on ollut 
aiemmin mukana lehtitoimikunnassa sekä 
toiminut hallituksen jäsenenä ja myöhem-
min kerhon sihteerinä. Hyvissä käsissä leh-
ti siis jatkaa. Kiitos Annelle pestin vastaan-
ottamisesta! Tuomisen Tuijalle lämpimät 
kiitokset päätoimittajapestin ansiokkaasta 
hoitamisesta. 

Mukavaa ja toivottavasti koirarintamalla 
aktiivista syksyä toivotellen,

Marja
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Paikka: Hirvihaaran kuntomaja Kuntomajantie 115, 04680 Hirvihaara

1. Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

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

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja vahvistetaan työjärjestys

5. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten

6. Määrätään seuraavaksi toimikaudeksi:

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

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

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle  
(Tuija Tuominen, Mari Riitinki ja Pirjo Avomäki)

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varajäsenensä seuraavaksi tilikaudeksi

11. Muut asiat

- Päätetään Jonin ja Levin muistopalkintojen yhdistämisestä yhdeksi 
harrastuskieltopalkinnoksi näyttely- ja maastojuoksu- tai ratajuoksulistojen perusteella. 
Samassa yhteydessä päätetään palkinnon uudesta nimestä. Hallituksen ehdotus 
julkaistaan kerhon internetsivuilla viimeistään kuukautta ennen syyskokousta.

- Päätetään maasto- ja ratamestareille sekä veteraanimestareille 
jaettavista kiertopalkinnoista luopumisesta

Kokouksen jälkeen jaetaan vuoden 2020 juoksukiertopalkinnot

KOKOUSKUTSU

SUOMEN SALUKIKERHO RY:N SY YSKOKOUS PIDETÄ ÄN 
28.11.2020 ALK AEN KLO 13
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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
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Lähetä kuvat 18.9. 2020 mennessä osoitteeseen kalenterikilpailu@gmail.com

Tuomareina toimii Sanni Mäkelä ja Ari Lehtiö.

Muutama ohje valokuvauskilpailuun osallistuville;
- Lähetä max 10 kuvaa
- Laita kuvan tiedostonimeksi kuvaajan ja koiran nimi. Kuvat osallistuvat kuitenkin kilpailuun 
nimettöminä.
- Lähetä kuvat painokelpoisessa/alkuperäisessä koossa eli ei tarvitse pienentää kuvia.
- Toimitus voi rajata kuvia, ellei kuvaaja ole toisin maininnut.
- Kilpailuun saavat osallistua vain kuvat, joita ei ole aikaisemmin julkaistu Salukilehdessä, SSAKn 
kotisivuilla tai aikaisemmissa kalentereissa.
- Ko. kalenterissa julkaistaan vain kerran saman koiran kuva.
- Kilpailuun osallistuvan kuvaajan tulee olla SSAKn jäsen.
- Kalenteria painetaan ennakkotilausten mukainen määrä.

Odotamme taas innolla teidän upeita kuvia!

Lisätietoja Raija Lundström kalenterikilpailu@gmail.com

kalenterikilpailu 2021

Tuttuun tapaan kokoamme taas salukikalenterin tulevalle vuodelle
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Teksti: Anni Liljakallio

Viime vuonna liityin Salukikerhon jäse-
neksi ja otin vastaan vapaaehtoistouhun 
tarvikemyynnissä. Minulla ei ollut aavis-
tustakaan, mihin ryhdyin, kun toukokuus-
sa kärrättäväksi tuli suunnilleen pakettiau-
tollinen kerhotavaraa. Suurin osa tavaras-
ta oli vanhoja vuosikirjoja, eli painava las-
ti painavaa asiaa oli se kuorma. Tavaroiden 
joukossa oli oikeita helmiäkin, kuten Aiku 
Ihanan salukiaiheiset Tervetuloa -ovikyltit 
ja jääkaappimagneetit. Sen lisäksi kerhol-
la oli lastissa iso kasa heijastimia, T-paitoja, 
pinssejä, puisia lasinalusia, jne. Lisäksi löy-
tyi reppua, kassia, pannunalusta ja tarjotin-
ta, jne., kaikkea en näe tarpeelliseksi tässä 
luetella, koska jäsenistö tuntee valikoiman 
entuudestaan hyvin. 

Kauniita uutuuksia tullut ja luvassa

Saara Ruskolan korut
Viime jouluksi saimme korumuotoilija 
(AMK) ja metalliartesaani Saara Ruskolan 
yhteistyöhön. Hän on suunnitellut meille 
salukiriipuksia ja korviksia, sekä jouluko-
risteita, joita on tilattavissa kerholta. Rus-
kolan akryyliriipuksissa ketjun voi tila-
ta hopeoidulla korumetallilla, nahkalla tai 
925 hopeisena. Riipusta on kahta kokoa. 
Korvakoruissa on 925 hopeakoukut tai ki-
rurginteräsrenkaat. Koruja saa tilauksesta 
useissa eri väreissä.

Siro Designin uutuudet
Siro Design on jo pitempään tehnyt Salu-
kikerhon logolla olevia hopeisia riipuksia ja 
rannekoruja. Viime vuonna uutuutena tu-
li logollinen sormus ja nyt tänä keväänä on 
tullut uutuutena logolliset korvikset. Siro 
Designin tuotteet ovat 925 hopeaa, ja lisä-
maksusta niitä voi tilata myös kullattuina. 
Ne ovat tilaustuotteita ja tilaukset valmis-
tetaan, kun työn alle tulee kerrallaan vähin-
tään viisi korua.

Sirkku Moilasen “Maagiset salukit”
Taidemaalari Sirkku Moilanen on taiteil-
lut kerhoa varten upean teoksen “Maagiset 
salukit”, jota kerho voi käyttää tuotteis-
saan. Ensivaiheessa tarkoituksena on pai-
naa “Maagiset salukit” -t-paitoja. Myöhem-
min voidaan miettiä samaa printtiä käytet-
täväksi myös muissa uutuustuotteissa.

salukikerhon tarvikemyynti

Salukiaiheiset kansalaismaskit
Jäsenet ovat toivoneet salukiaiheisia kas-
vomaskeja. Yksityiskohdat käytännön to-
teutuksen osalta ovat työn alla, mutta toi-
ve olisi mahdollista toteuttaa. Kangasmas-
kit olisivat polyesteriä, jota niihin suositel-
laan. Ajatuksena on, että maskit myytäisiin 
esimerkiksi kolmen maskin setteinä, koska 
niitä pitää pestä usein.

Jäsenistön muita toiveita
Jäsenistön taholta on toivottu salukiaihei-
sia keksimuotteja, kaulimia, tuubihuiveja, 
henkseleitä, salukin pyyhkeitä, koruja, hui-
veja, huomioloimia, huppareita, jne. Mo-
nia näistä toiveista olen alustavasti selvitel-
lyt. Jokainen näistä toiveista on ihan mah-
dollinen toteuttaa. Tuotteille pitää löytyä 
myös riittävä määrä tilaajia, ennen kun sel-
laiseen kannattaa ryhtyä, koska kerhon ei 
ole mielekästä ottaa isompia varastoriskejä 
ja mieluummin tämän touhun pitäisi olla 
varainhankintaa kerholle. Erilaisia tuottei-
ta on kiva olla myynnissä ja esillä tapahtu-
missa muutamia kappaleita, mutta enem-
mälti ei kannata ostaa varastoon. 

Tukkutalojenkin tilausmääräminimit ovat 
onneksi tulleet viime vuosina huomatta-
vasti alaspäin. Aikaisemmin edellytettiin 
usein vähintään sadan tuotteen tilausmini-
miä, tänä päivänä minimi on usein 10kpl 
tai 25 kpl tuotteesta riippuen. Kerhon ja 
sen jäsenistön kannalta tämä on muka-
va asia, koska useampia erilaisia toivottuja 
tuotteita on mahdollista järjestää pienissä 
erissä, jos riittävän moni niitä haluaa. 

Lisää salukituotteita: 
www.saluki.fi/yhdistys/tarvikemyynti/ 
Tarvikemyynnin tavoitat: 
salukitarvikkeet@saluki.fi

Ostakaa uusia, 
ostakaa vanhoja, 
tulkaa talkoisiin!
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A U T TA M I S R I N K I

Salukiväki on aina ollut valmiina autta-
maan toisiaan: rahaa on kerätty leikkauk-
siin ym. useamman kerran ja erilaista apua 
on tarjottu herkästi sitä tarvitseville. Salu-
kikerhon hallitus on perustanut keväällä 
2020 salukien auttamisringin, jonka koor-
dinaattorina toimii Tuula Eloranta. Avun 
saaminen on aina riippuvainen useasta te-
kijästä (saatavat resurssit, avun/hoidon tar-
ve) eikä Salukikerho pysty takaamaan avun 
saamista kaikissa tilanteissa.

Jos sairastut tai tarvitset muutoin apua koi-
riesi kanssa, ota Tuulaan yhteyttä. Yhtey-
denotot ovat luottamuksellisia eikä Tuulal-
le tarvitse yksilöidä, miksi apua tarvitaan. 
Tuula yrittää tämän jälkeen etsiä yhdessä 
alueellisten salukikummien ja muiden ak-
tiivisten toimijoiden kanssa henkilöitä, jot-
ka voisivat tulla auttamaan.

Jos olet itse valmis auttamaan, voit ilmoit-
tautua Tuulalle. Kerro myös, miten pys-
tyt auttamaan (koiran ottaminen hoitoon, 
koiran ulkoiluttaminen, kaupassakäynti 
jne.).

Toivomme, että meistä jokainen olisi tar-
vittaessa käytettävissä. Iso apu olisi usein 
jo pelkästään koiran/koirien ulkoiluttami-
sessa tai harjaamisessa ja kynsien leikkaa-
misessa, vaikka vain kerran tai useammin. 
Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksel-
lä, etteivät ongelmat ehdi kertyä. Kuka ta-
hansa meistä voi sairauden, työttömyyden, 
avioeron, läheisen kuoleman tai muun krii-
sin vuoksi joutua tilanteeseen, jossa oma 
aika ja voimat eivät riitä lemmikistä huo-
lehtimiseen. Heikkoutta ei ole pyytää apua, 
kun sitä tarvitaan.

Tuulaan saa yhteyden  
puh. 040 065 186  
ja sähköpostitse  
tulpero64@gmail.com.

auttamisrinki

Miten varaudun siihen, että minulle sattuu jotain?

1. Luo tukiverkosto. Suunnittele ja selvitä valmiiksi, minne koirasi voivat tarvittaes-
sa mennä hoitoon siksi aikaa, kun et itse pysty niistä huolehtimaan. Kysele koiriesi 
kasvattajalta, ystäviltä, sukulaisilta, naapureilta.

2. Laadi eläinlista asuntoosi. Merkitse listaan lemmikkien lajit ja lukumäärät, se-
kä tarvittaessa erityistavat ja mm. lääkitys ja erityisruokavalio. Muista lisätä lis-
taan omat yhteystietosi, sekä sen henkilön yhteystiedot, johon ollaan yhteydessä, 
jos et itse pysty huolehtimaan lemmikistäsi. Lista on hyvä laittaa näkyvälle paikal-
le asuntoon.

3. Pidä mukanasi pientä korttia, josta ilmenee, että kotonasi on lemmikkieläimiä, 
joista tulee huolehtia, jos sinulle sattuisi jotain. Kortissa tulisi olla yhteyshenkilön 
nimi, joka voi huolehtia lemmikeistäsi puolestasi. Jos asut omakotitalossa, olethan 
varmistanut vara-avainten saannin varahoitajalle!

4. Laadi valmiiksi koiratestamentti: kenelle haluaisit koiriesi menevän tai miten ha-
luaisit niiden osalta toimittavan, jos kuolisit.

Hädässä salukiystävä tunnetaan!
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Ensimmäinen oma salukini tassutteli elä-
määni vuonna –95, kun Jallu (Khaireddin 
Qaduum) saapui perheeseemme kodin-
vaihtajana hiukan alle 3-vuotiaana. Sitä en-
nen olin jo varsin tiiviisti seurannut saluke-
ja vapaalla, näyttelyissä sekä kisoissa veljeni 
perheen mukana. Jallun kanssa harrastim-
me lähinnä maastojuoksua, mutta myös 
jonkin verran näyttelyitä. Rataharrastus jäi 
ikävien sattumusten summana lyhyeksi.

Seuraavan salukin tuloon kuluikin sitten 
kotvanen. Kalle (Ghazal Alfarana Khaos) 
syntyi 2006. Kallen kasvattaja asui hyvin 
lähellä ja sainkin olla mukana pienen mie-
hen elämässä jo synnytyksestä lähtien. Kal-
len kanssa sukelsin vielä syvemmälle salu-
kiharrastuksiin ja lopulta huomasin talkoi-
levanikin Salukikerholle.

2008 Maailmankongressissa pyörin avusta-
massa milloin missäkin hommassa, ja sen 
jälkeen ei ole tainnut vauhti ainakaan hii-
pua. Tapahtumissa talkoilun lisäksi noi-
hin aikoihin aloitin tarvikemyyjänä. Ker-
hon nettisivuilla minulla on ollut (ja on 
edelleen) omat vastuualueeni. Juoksupuo-
li on aina ollut lähellä sydäntäni ja toimin-
kin useamman vuoden juoksutoimikun-
nan vetäjänä. Ilonaiheeni on, että monta 
vuotta saimme järjestettyä itse Salukiker-
hon maastomestaruuskilpailut, joissa myös 
epävirallisissa luokissa pääsivät kaikki ha-
lukkaat juoksemaan. Hallituksessa vierähti 
yhteensä 6 vuotta ja tänä vuonna olenkin 
opetellut taas elämää ilman hallituksen ko-
kouksia. Vuosikirjan tietojen kokoaminen 
on kuulunut kylmiin talvi-iltoihini jo use-

ana vuotena. Mikä sen mukavampaa kuin 
napsutella salukien tietoja peittoon kääriy-
tyneenä tietokoneelle? Näyttelytoimikun-
nassakin on jokunen vuosi vierähtänyt ja 
tänä syksynäkin odotan innolla ilmoittau-
tumisianne epäviralliseen Open Show’hun. 

Hei kaikille!

Olen Kirsi Kuuttila ja asustelen perhee-
ni, kolmen salukipojan ja kolmen kis-
san kanssa Nurmijärvellä. Elämäni vintti-
koirien kanssa alkoi vuonna 1997 kun per-
heeseemme tuli afgaaninvinttikoira. Vuon-
na 2011 saapui ensimmäinen Saluki. Salu-
kien kanssa harrastan näyttelyissä käymis-

tä, Saluki-ystävien treffailua ja maasto-
harjoituksia, toivottavasti tulevaisuudes-
sa myös kisoja. Otan innolla vastaan pes-
tini lehtitoimikunnassa. Mukavia lukuhet-
kiä kaikille!

Terkuin Kirsi

Lehtitoimikuntaan eksyin ihan vain Annen 
kanssa jutustellessa. Vaihdoimme ajatuksia 
lehtijutuista ja niiden toteutuksista ja lo-
pulta huomasin, että lehtitoimikuntaan 
liittyminen tuntui hyvältä ajatukselta... 
Myönnettävä kai se on, minua ei ole ko-
vin vaikea puhua ympäri uusiin hommiin.

Palatakseni takaisin “salukihistoriaani”, 
2009 perheeseen lensi Ruotsinmaalta Cos-
ti (Qirmizi Lohengrin). Seuraavaksi samal-
ta suunnalta hain Kallen pojan, Kossun 
(Ta’zim Gohar Ghaos) vuonna 2012. Vii-
meisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisim-
pänä porukkaan tuli Tapio (Sincerity Kali-
mantan Belenus) vuonna 2018. Kossun ja 
Tapion kanssa meidät voi bongata milloin 
mistäkin. Meistä kaikista kolmesta on kiva 
tavata sekä vanhoja että uusia tuttuja. Tul-
kaa moikkaamaan!

Teija 

uudet lehtitoimikunnan jäsenet
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M U I S T O K I R J O I T U S

Tutustuin Lyyran perheeseen jo silloin, 
kun molemmat tytöt, Pirjo ja Jaana, oli-
vat koululaisia ja asuivat tietysti vielä van-
hempiensa luona. Heidän perheensä en-
simmäiseksi vinttikoiraksi muutti minun 
Saksasta tuomani aikuinen afgaaninarttu 
Eschghi’s Ambra sijoituskoiraksi. Yrityk-
sistä huolimatta Ambra ei onnistunut saa-
maan omia jälkeläisiä, mutta sen ollessa 
valeraskas sen hoidettavaksi annettiin alle 
viikon ikäinen afgaanivauva Kirman Pap-
rika (s. 15.11.70), jonka se sekä imetti että 
hoiti rakkaudella aikuiseksi asti kuin oman 
lapsensa. Aika kului, tytöt aikuistuivat ja 
muuttivat omilleen. Seuraava vaihe oli, et-
tä Jaanan perhe otti salukinartun Kirman 
Kahraba. ”Kaba” sai aikanaan (s. 28.9.83) 
pentueen, josta Pirjolle meni kermanväri-
nen narttu (Kirman) Qishta ja Jaanalle jäi 
uros Qhaddam.

”Kisun” jälkeen Pirjolle tuli kodinvaih-
tajana aikuinen narttu Kirman Ashira 

Pirjo Lyyra-Westerlund  29.02.1956 – 27.06.2020
Kesäkuun lopussa saimme järkyttävän uutisen: pitkäaikainen vinttikoira- ja erityisesti salukiharrastaja 

Pirjo Lyyra oli kuollut äkilliseen sairauskohtaukseen, laajaan aivoinfarktiin. Pirjo oli ollut harrastuksissa mukana 
monin eri tavoin jo yli 50 vuotta.

(s. 1.9.89), myöhemmin intti ja Kirman 
L-pentueen emä. ”Assin” seuraksi tuli aika-
naan pentuna Kirman Neya (s. 24.6.97), 
jolle Pirjo itse sittemmin nappasi mm. 
EUV-2000 –tittelin silloin Puolassa pide-
tyssä näyttelyssä.
Neya sai sittemmin kaverikseen Kirman 
Vidyan eli Vidin, s. 13.10.2004, joka 
myöskin oli hyvin menestyksekäs näytte-
lyissä ja Kirman D-pentueen emä.

Viimeisin Pirjon saluki Englannin-tuonti 
”Alix” eli Fernlark Alessandra Kirman (s. 
20.5.2015) on Vidin tyttärentytär, suoma-
laisen emän ja englantilaisen isän jälkeläi-
nen, joka on nyt muuttanut Jaanalle.

Pirjo oli alusta asti tärkeä taustavoima kai-
kessa harrastustoiminnassa vaikka ei viral-
lisissa hommissa paljon ollutkaan. Hän oli 
kuitenkin mm. Salukikerhon hallituksessa 
useita vuosia. Hänellä oli myös valtava tie-
tämys salukien historiasta, taustoista, su-

kutauluista ym. ja hän oli innokkaasti sekä 
osallistumassa itse että kannustamassa mui-
ta kaikessa harrastuksessa.

Pirjo harrasti myös kulttuuria kaikissa eri 
muodoissaan, samoin aikoinaan matkai-
lua ympäri Eurooppaa. Rakas paikka oli 
myös kesämökki Kuhmoisissa, jonne vii-
meksi tehtyjä istutuksia hän ei enää pääs-
syt näkemään.

Sukulaisten ja eri aloja edustavien ystävien 
lisäksi meitä on joukko salukiharrastajia, 
jotka tunsimme Pirjon jo vuosikymmenten 
takaa ja tulemme kaipaamaan hänen innos-
tustaan ja positiivista olemustaan kaikis-
sa isoissa ja pienemmissäkin tapahtumissa. 
 
Teksti: Hilkka Nousiainen
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FIINAN TUPLA BIS-VIIKONLOPPU

Kaikki alkoi siitä, kun allekirjoittanut pur-
ki kotonaan muutamaa kuukautta ennen 
erikoisnäyttelyämme ruusuke- ja pokaali-
tilausta. Otin pahvilaatikosta valtavan ko-
koisen kerhon värejä edustavan lilan po-
kaalin, jolloin tuolloin 5-vuotta oleva tyt-
täreni tokaisi, että ”äiti minä haluan tuon 
pokaalin.” Kerroin hänelle pilke silmäkul-
massa, että tekisin parhaani, jotta voittai-
simme sen.

2018 tuomareina Salukien erikoisnäytte-
lyssä ja Saluki Showssa oli kasvattajat Eng-
lannista sekä Ruotsista; Nicola Quadling 
sekä Maria Nordin. Fiina (Aziz Palmira) 
teki helteisenä viikonloppuna parhaansa, 
se jaksoi antaa itsestään 110% lähes jokai-
sella kierroksella. Lauantaina Fiinalle an-
toi isoimman punaisen ruusukkeen Ma-
ria Nordin, joka tuomari kommentissaan 
lausui Fiinasta näin: ” Tämä narttu antoi 
kaikkensa koko ajan ja sillä oli kaunismuo-
toinen pää ja ihana ilme. Hyvin rakentu-
nut tyttö ilman minkäänlaista liioittelua, 
jossa kaikki palikat olivat oikeilla paikoil-
laan.” Sunnuntaina kirkkaimman ja isoim-
man ruusukkeen ojensi Nicola Quadling. 
Näin ollen minulla olikin tyttärelleni ko-
tiin tuomisiksi kaksi näitä upeita liloja iso-
ja pokaaleita + muutama muukin palkinto.

Upea muisto, jo-
ta kuvien väli-
tyksellä käyn lä-
pi yhä uudelleen ja 
uudelleen…

- Mari Riitinki

Erkkarimuistoja

PEPSIN ENSIMMÄINEN ERKKARI 
JA SILMÄLUOMIPAISE

Pepsin (Aziz Pacifico) ensimmäinen erk-
kari vuonna 2016 on jäänyt monella tapaa 
mieleen. Asuimme tuolloin vielä Kuopios-
sa ja minulle oli joitakin päiviä ennen reis-
sua puhjennut ikävä silmäluomipaise. Olin 
jo Kuopiossa käynyt asian vuoksi lääkärissä 
ja saanut sekä antibioottivoiteen, että kuu-
rin. Paise ei kuitenkaan valitettavasti näyt-
tänyt paranemisen merkkejä, päinvastoin. 
Perjantaina matkalla Kuopiosta Helsinkiin 
se kasvoi kasvamistaan ja kipu yltyi myös 
melko sietämättömäksi. Kävin Terveysta-

lossa, josta sain päivystyslähetteen silmä-
tautien päivystyspoliklinikalle. Sain odot-
taa vuoroani joitakin tunteja ja kun lopulta 
pääsin tutkimuksiin, kolme eri lääkäriä kä-
vivät katsomassa ilmeisen komeaa paisetta-
ni ja päätyivät siihen, että sitä ei vielä puh-
kaista. He olivat vakuuttuneita siitä, että se 
puhkeaa itsestään hetkenä minä hyvänsä.

Lauantaina aamuyöllä paise puhkesikin 
vihdoin itsestään ja kipukin lähti samal-
la helpottamaan. Lähdimme siis reippain 
mielin kohti Tuomarinkartanoa ja erikois-
näyttelyä. Erikoisnäyttelyyn oli ilmoitettu 
yli 180 salukia ja tuomari Norm Strathdee 
Australiasta laittoi Pepsin ensin voittamaan 
ison junioriluokan, jonka jälkeen tuoma-
ri Paras Uros-kilpailussa osoitti meidät toi-
seksi varasertin kera. Olin todella iloinen 
Pepsin tuloksesta. Onneksi keli oli suhteel-
lisen aurinkoinen, sillä pidin aurinkolase-
ja päässä ymmärrettävistä syistä lähes koko 
viikonlopun ajan.

- Sanja Ekblad

SAN
JA EKBLAD

PASI SO
IN

IN
EN
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       ERÄS MUISTO SALUKIEN 
ERIKOISNÄYTTELYSTÄ

Oli salukien erikoisnäyttely vuonna 2004 
ja Tavastit marssivat pitkin Tuomarinky-
län nurmikenttää salukin pennun ja tava-
roidensa kanssa, eväitä oli ja viltti istumi-
salustaksi. Ei niiden siellä pitänyt olla ol-
lenkaan, kun ei ne mitään näyttelyitä ala, 
vaikka nyt salukin hankkivatkin. Niiden 
naapurissa vain asui yksi tyyppi, jolla oli

paljon salukeja ja joka harrasti näyttelyis-
sä käymistä, ja kun sen kanssa olivat lenk-
keilleet tuon edeltäneen kevään, niin ajat-
telivat, jotta kai hekin sitten. Yhden kerran 
näyttelyyn. Tulisi samalla käytyä Helsin-
gissäkin, kun eivät ole siellä usein käyneet, 
ja olisi hyvä lastenkin nähdä välistä jotain 
muuta kuin veneitä ja järvenselkiä. Edel-
lisellä kerralla Helsingissä näet nuorempi 
lapsista raitiovaunuun noustessaan oli ky-
synyt kirkkaalla äänellä ”Isä, noustaanko 
me tuohon alukseen?”.

Vaan herran jestas, mikä valtava telttaky-
lä kehän reunalla oli ja ihmeellisiä häkke-
jä joka puolella! Ja kaikennäköisiä ja värisiä 
salukeja, paljon! Oltiin totuttu katsomaan 
omaa mustaa pentua, black&silver luki 
tarkkaan ottaen sen rekisteritodistuksessa, 
ja nyt nähtiin mustien lisäksi monenväri-
siä vaaleita, harmaita, punaisia ja täplikkäi-
täkin! Ihmiset tulivat kyselemään, että mi-
käs pentu se tämä on ja jotkut sen jälkeen 
hokivat, että ”Ai tämä on se Jago!” ja ”Tul-
kaas katsomaan, täällä on se Jago!”. Tavas-

tit huulet pyöreinä ihmettelivät, että mikä 
kuuluisuus heillä on remmin päässä ennen 
kuin ymmärsivät, että oman salukinsa al-
kulähteillä olivat ja ihmiset siinä lähellä oli-
vat saman kennelin väkeä.

Siinä rapsuteltiin salukeja ja ihasteltiin nii-
tä, juteltiin vieraiden kanssa ja korkattiin 
kahvitermari, oli rauhallinen aamuhetki 
auringonpaisteessa kehän laidalla, eikä mi-
tään tuntunut tapahtuvan – ennen kuin 
tapahtui. Huutelivat koiria kehään ja jo-
ku sanoi, että se olisi kohta teidän vuoro. 
”Onko teillä numerolappu jossakin?” No, 
olihan se taskussa, mutta pitäisi kuulemma 
olla näkyvillä jossakin eikähän meillä mi-
tään kiinnitysvälinettä ollut. Apuva. Siinä 
vaiheessa alkoi salukin ensikertalaista esit-
täjää hermostuttamaan. Jäi kahvikin juo-
matta. Joku tyrkkäsi esittäjän käteen haka-
neulan ja ohjeen ”Pistä tuolla kiinni!”, ja 
hän seuraavaksi tökkimään sitä neulaa la-
pun läpi ja sitten sormeen. Joku toinen ys-
tävällinen kiinnitti sen jälkeen lapun neu-
lalla puseron hihan läpi. Kiinni oli, ja seu-
raavaksi työntelivät esittäjää ja pentua jo 
kehään.

Kehässä tuomari, Annette Haferl, niin oli 
luettu ennakkotiedoista, ohjasi muutamaa 
salukia ja esittäjät juoksivat sinne tänne. 
Tavastin pennun esittäjä juoksi päin tuo-
maria, joka oli kai tottunut väistelemään 
koiria kehässä, kun ei kaatunut. Esiintymi-
nen oli hauskaa, niin esittäjästä kuin pen-
nusta myös. Eivät millään lähteneet pois 
kehästä, olisivat jääneet sinne odottamaan, 

josko vielä pitäisi juosta ja poseerata ja vas-
ta kun kehäsihteeri silmiin katsoen kertoi, 
että on oikeasti nyt mentävä kehän vie-
reen, ei saa olla kehässä enää, kun on tois-
ten vuoro, lähtivät he pois.

Ja saivathan he vielä juosta ja poseerata. 
Saivat ison punaisen ruusukkeen ja ihmi-
set taputtivat kehän lopuksi. Kokeneem-
mat salukinomistajat kertoivat, että loppu-
kilpailut ovat sitten päivän päätteeksi.

Se päivä oli pitkä ja kysyi Tavastien turna-
uskestävyyttä. Kahvitermos juotiin tyhjäk-
si ja vähäiset eväät syötiin. Kauniista salu-
keista ympärillä ei ollut apua siinä tilan-
teessa, kun nälkä ja väsymys alkoivat vaiva-
ta. Kukaan ei ollut kertonut tätä osaa eri-
koisnäyttelystä aloittelijoille, että salukeja 
on paljon, niitä arvostellaan kauan ja päivä 
saattaa olla pitkä. Vaan kituutellen selvit-
tiin loppukilpailuihin asti ja Tavastin pen-
tu palkittiin erikoisnäyttelyn BIS-pentuna.

Aloittelijahandleri ja BIS-pentu kuvassa vasemmalla. Oikealla VSP-pentu Dyynien GT 
Gisele. Tuomarina Anette Haferl.

Tavastin pennun esittäjä juoksi 
päin tuomaria, joka oli kai  

tottunut väistelemään  
koiria kehässä, kun ei  

kaatunut. Esiintyminen oli 
hauskaa, niin esittäjästä kuin 
pennusta myös. Eivät millään 
lähteneet pois kehästä, olisivat 
jääneet sinne odottamaan, jos-

ko vielä pitäisi juosta ja  
poseerata ja vasta kun  

kehäsihteeri silmiin katsoen 
kertoi, että on oikeasti nyt  

mentävä kehän viereen, ei saa 
olla kehässä enää, kun on  

toisten vuoro, lähtivät he pois.

Vähänkö hävisivät nälkä ja väsymys Tavas-
teilta kun BIS-pentua kuljettelivat ympä-
ri näyttelyaluetta, nyt ei ollut kiire pois ja 
selkään taputtelijoita riitti – no näkivät-
hän kaikki ja ymmärsivät, että aloittelijoi-
ta olivat nämä BIS-pennun omistajat ja sil-
lä tavalla kuin vähän yksinkertaisia käsitel-
lään, kaikki heidät huomioivat. Vakavasti 
onnittelivat ja hymy karehti salaa heidän 
suupielissään.

BIS-pennun seurassa näyttelyn jälkeen 
maistuivat pizzat jossakin Espoon keskuk-
sessa matkalla erkkarin väliyötä nukku-
maan Bodom-järvelle ja siitäkin selvittiin 
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KOHTAAMISIA 
ERKKARIREISSUILLA

Salukien Erikoisnäyttely ja Show, muisto-
ja? Muistot eri vuosilta ovat allekirjoitta-
neen päässä suloisessa sekasotkussa, ei kro-
nologista eikä muutakaan järjestystä. Ha-
luankin kertoa erkkarireissuilta muutaman 
kohtaamisen, jotka ovat jääneet mukavi-
na muistoina mieleen. Vuonna 2012 olim-
me tulossa Karimin kanssa hänen ensim-
mäiseen erkkariinsa. Kurvattiin Kartanon 
parkkipaikalle, siellä liikennettä ohjaamas-
sa viittilöivät Tanu ja Kalle. Tanulla ja Pir-
jollahan on Karimin Kiira-sisko, joten tu-
livat katsastamaan velipojan. Katsoivat het-
ken, arvostelu oli lyhyt ja ytimekäs: ”On 
pojalla raamit kohdillaan”. Nämä sanat 
ovat vuosien mittaan todentuneet näytte-
lyissä moneen kertaan.

Pari, kolme vuotta myöhemmin erkkari-
reissulla olimme lauantai-iltana kävelyllä 
Karimin kanssa, kun kadun toiselta puolel-
ta, bussipysäkiltä kuuluu naisen ääni: ”Yl-
väs saluki, hieno ylälinja”. Pysähdyimme ja 
kiitimme kohteliaisuudesta. Rouva muovi-
kasseineen oli elämässään ajautunut huo-

noon jamaan, mutta kertoi ns. edellises-
sä elämässään omistaneensa venäjänvint-
tikoiria. Rakkaus koiriin oli jäljellä, muu 
oli mennyt. Samalla reissulla marketin pi-
hassa meitä lähestyi kolme nuorta miestä, 
pysähtyivät ja yksi heistä kysyi: ”Mikä v.... 
tuo on?” Saatuaan vastauksen, saluki, totesi 
”kyl´on komee”, jatkoivat matkaa.

On arvosteluja toki saatu kehässä tuoma-
reiltakin, nämä muistot onneksi säilyvät 
kirjallisina! Tulosten osalta saamme ol-
la tyytyväisiä, vuonna 2015 Karim oli eri-
koisnäyttelyn VSP, seuraavana vuonna sho-
wn ROP. Vuosi 2017 oli vallan ylenpaltti-
nen; erikoisnäyttelyn ROP ja shown VSP. 
Erkkariviikonloput meillä

muistetaan myös pitkistä näyttelypäivis-
tä, mukavasta yhdessäolosta, hyvästä tun-
nelmasta, salukien ja omistajien tapaami-
sista - unohtamatta tarjoiluja. Kiitos nois-
ta kaikista!

- Päivi Piili-Sinkkonen

Erkkarin  
BIS-kuvassa  

vuodelta 2017 
CIB,FI & SE & EE & LV 

MVA, HeJW-12,  
HeW-14, HeW-15, V-15, 
HeW-16, V-16, HeW-17, 

V-18, HeVW-19, VV-19 
Aziz Karim sekä Janette 

Jalkanen. 

BIS-pentu kainalossa. Veneilijöitä kun oli-
vat, Tavastit olivat tottuneet vaatimatto-
miinkin majoituksiin järven rannoilla ja 
sellainen yösija tälläkin kertaa oli valittu 
ja sellainen todella saatiin. Menivät kaik-
ki ihan hiljaisiksi, kun heille avain annet-
tiin ja leirintäalueen mökki osoitettiin. Se 
oli sellainen 60-luvun lautamökki, sormus-
timen kokoinen ja sen sisälle mahtui naftis-
ti kaksi kerrossänkyä ja yksi pöytä. Ja asuk-
kaat, jos pysyttelivät sängyissä ja kävivät 
pöydässä vuorotellen.

Mökki oli myrkytetty ampiaispesän ta-
kia ilmeisesti hetki ennen luovutusta, ei-
kä hyttysmyrkky poistunut sisätiloista ko-
ko yönä. Räystään alla oleva rastaan pesä 
piti jumalatonta meteliä koko yön ja aa-
muyöstä alkoivat ampiaiset palailla kotiin-
sa. Tavasteista eivät muut nukkuneet kuin 
saluki ja sekin huonosti. Eivätkä koskaan 
unohdu ne leirintäalueen vessat! Vessaan 
päästäkseen oli noustava maya-temppeliä 
muistuttavan korokkeen päälle ja kun siel-
lä asioinnin jälkeen painoi pöntön nupis-
ta, käynnistyi jokin elämää suurempi, hi-
taasti ja meluisasti kuin suihkuturbiini ja 
maya-temppeli natisi liitoksissaan. Äänen 
hiljennyttyä pönttö oli tyhjentynyt ja kävi-
jä avasi arasti oven nähdäkseen, oliko hän 
vielä Bodom-järven rannalla vai oliko tul-
lut lennätetyksi vessassa jonnekin kauas ja 
korkealle. Tuo erkkariyöpyminen oli yh-
tä ikimuistoinen, kuin koko ensimmäinen 
erikoisnäyttelyviikonloppu.

Seuraava päivä meni kaikilla tässä tarinassa 
mainituilla väsymyksen merkeissä. Kotiin 
he ajelivat ruusukkeiden ja pienen pokaa-
lin kanssa. Pokaalia ihailtiin huoltoasemal-
la pysähdyttäessä ja Tavasti itse sanoi, jotta 
katsokaahan tätä pokaalia, saattaa olla en-
simmäinen ja viimeinen koiranäyttelypo-
kaali meillä. Vaan eivät he enää sanoneet, 
etteivät näyttelyitä ala. Kai sitä BIS-pen-
tua pitää jossakin koiranäyttelyssä käyttää. 
Joskus.

Jago-pentu oli C.I.B. POHJ MVA FIN 
MVA SE MVA NO MVA LV MVA LT 
MVA RU MVA JV-04 RKFV-06 LVV-
07 Aziz Uzziah, joka hankki ensimmäi-
sen valiotittelinsä salukien erikoisnäytte-
lyssä kaksi vuotta myöhemmin. Lämmin 
kiitos Collanin Minealle, Dakarille, Jan-
nalle, Brunolle ja Hapsulle johdattelusta 
salukielämään.

- Sirpa Tavasti

SAN
JA EKBLAD
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TALKOILUA JA HERKKUJA

Ensimmäisen kerran olen osallistunut salu-
kien erkkariin vuonna 2016. Tällöin meil-
lä ei ollut vielä omaa salukia, mutta halu-
simme puolisoni kanssa tulla katsomaan 
menoa ja osallistua talkoilemalla. Ensim-
mäisestä erkkarista päälimmäisinä muis-
toina on tutustuminen ihaniin ihmisiin ja 
rotuun sekä tulevan Enomiehen Kossun 
(Ta’zim Gohar Ghaos) BIS-pää-sijoitus.

Toisessa erkkarissa meillä olikin jo ensim-
mäinen oma salukimme Tyrsky (Amias 
Hadia Min Sahra). Tämä vuosi meni lähes 
talkoilematta ja osallistuimme vain näytte-
lyn kasaamiseen ja purkamiseen. Tällöin 
jännitin itse aivan hulluna Tyrskyn kans-
sa kehään menemistä ensimmäistä kertaa. 
Hauskaa oli kehässä ja kehän laidalla.

Viimeiset kaksi vuotta oma erkkari on oi-
keastaan alkanut siitä, kun Mari (Riitinki) 
kysyy muutamaa viikkoa ennen erkkaria, 
mitä ruokaa aiot laittaa. Olen siis talkoil-
lut keittiön puolella tehden toimihenkilöil-
le ja tuomareille ruuat. Varsinainen duuni 
on alkanut noin viikkoa ennen kuin tietää, 
monelle ruuat tekee ja millaisia ruokava-
lioita kelläkin on. Lisäksi tietysti on tullut 
tehtyä, jotain pientä kivaa omalle teltalle. 
Voinkin siis todeta omien erkkariviikon-
loppujen pyörivän aika lailla ruuan ympä-
rillä. Juoksen näyttelypäivät keittiön ja tel-
tan väliä, välillä toivoen, että olisin saanut 
teltan lähemmäksi eikä tarvitsisi välillä oi-
keasti juosta ehtiäkseen joka paikkaan.

Erkkariviikonloput ovat itselle todella tär-
keitä. Se on ystävien kanssa nauraa räkät-
tämistä, rakkaan harrastuksen parissa ajan 
viettämistä, hyvää ruokaa ja juomaa sekä 
talkoilua rakkaan rodun hyväksi.

- Sanne Smedberg

Erkkariviikonloppu on koko elämän ajan 
ollut koko perheen se viikonloppu mitä ei 
missata. Yhden kerran muistan rippilei-
rin takia olleeni poissa, muuten joka ainoa 
vuosi olen ollut mukana. Kesätyöt aloit-
taessani aina piti ensimmäisenä varmis-
taa, että kyseinen viikonloppu on varmas-
ti vapaana.

Muistoja on paljon. Muistoihin on jäänyt 
Salukikongressi 2008 Mustialassa, jossa sa-
malla juhlimme Aziz-kennelin 20 vuotis-
ta taivalta. 2018 vuorossa oli kennelimme 
30-vuotisjuhlat Tuomarinkartanolla.

Itselle erityisen mieleenpainuva vuo-
si erikoisnäyttelyssä oli 2009, jolloin Aziz 
Xanom ”Nippa” voitti sekä erikoisnäytte-
lyn sekä shown BIS:in. Voitto oli minulle 
hyvin merkittävä, sillä olin vasta vähän ai-
kaa ollut Nipan vakituinen handleri, ihan 
aloittelija siis! Tytär Lilla (Aziz Jalila) mel-
kein ylsi samaan kuin äitinsä, vuonna 2014 
Lilla oli erikoisnäyttelyn BIS ja shown VSP, 
silloinkin olin itse puikoissa. Vuonna 2019 
tulikin täyteen kolmas sukupolvi erikois-
näyttelyn BIS-voittajia, kun Aziz Rayna 
”Rania” (Lillan lapsi sekä Nipan lapsen-
lapsi) voitti erikoisnäyttelyn. On tullut esi-
tettyä siis erikoisnäyttelyn BIS-voittajia jo 
kolmessa sukupolvessa!

Muistan, etten nuorempana edes halunnut 
esittää koiria sen kummemmin, sillä olin 
niin ujo. Erikoisnäyttelyissä tarvittiin kui-
tenkin aina apukäsiä, joten välillä oli ”pak-
ko” mennä kehän puolelle pyörähtämään. 
Osallistuin show’n junior handler -kisoi-

hin myös välillä. Siitä pikkuhiljaa uskal-
tauduin enemmän ja ennen kuin huoma-
sinkaan, olikin aina erkkarissa kädet täyn-
nä. Nykyään pitääkin ihan suunnitella ketä 
esittää ja missä luokassa, jotta varmasti kai-
kille riittää handleri (apuna käytetään ny-
kyään ihan excel taulukkoa!).

- Janette Jalkanen

Erkkariviikonloput ovat itselle 
todella tärkeitä. Se on 
ystävien kanssa nauraa 
räkättämistä, rakkaan 

harrastuksen parissa ajan 
viettämistä, hyvää ruokaa ja 

juomaa sekä talkoilua 
rakkaan rodun hyväksi.

Erkkariviikonloppu on koko 
elämän ajan ollut koko perheen 
se viikonloppu mitä ei missata. 

Yhden kerran muistan 
rippileirin takia olleeni poissa, 
muuten joka ainoa vuosi olen 

ollut mukana. Kesätyöt 
aloittaessani aina piti 

ensimmäisenä varmistaa, että 
kyseinen viikonloppu on 

varmasti vapaana.

SAN
JA EKBLAD
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YSTÄVIÄ JA NAURUA

Ensimmäinen erkkari, tai oikeastaan Saluki 
Show oli vuonna 1993. Olin silloin näytte-
lyssä mukana meidän Artun (Abu Hakim 
Amadou) kanssa. Paikkaa en nyt muis-
ta tarkkaan, mutta olin silloin 14-vuotias. 
Arttu oli junioriluokassa, eikä sijoittunut. 
Muistan kuitenkin nähneeni paljon hieno-
ja salukeja, ja tapasimme myös Artun pen-
tuesisaruksia. Sen jälkeen olemme osallis-
tuneet erkkariin/show’hun aina, kun se on 
ollut mahdollista ja meillä on ollut koira, 
jonka kanssa mennä.

Erkkarissa on tärkeintä nähdä ystäviä ja 
viettää pitkän kaavan mukaan rentoa päi-
vää. Seuran lisäksi erkkarissa nautitaan 
kauniista salukeista, naurusta ja skumpasta.

limantan) oli vuonna 2012 erikoisnäytte-
lyn VSP ja BIS-veteraani (urosten tuoma-
rina Molly Rule-Steele), ja Show’ssa BIS 
ja BIS-seniori (urosten tuomarina David 
Miller). Sinä vuonna en meinannut mah-
tua kotimatkalla autoon, sillä palkinnoksi 
jaettiin vielä tuolloin isoja ruokasäkkejä, ja 
jättiläiskiertopalkintoja!

Ippe (El-Ubaid’s Sincerity Isis) voitti Hy-
vinkäällä Saluki Show’ssa vuonna 2015 
sekä BIS-pään että BIS-liikkeet. Vuonna 
2017 Ippe uusi Kampen tempun, ja oli 
erkkarissa VSP (narttujen tuomarina Ca-
thy Smith) ja Show’ssa BIS (narttujen tuo-
marina Karin Hedberg).

Kaikesta menestyksestä huolimatta erkka-
riviikonlopuissa parasta on viettää päivä aa-
musta iltaan yhdessä ystävien kanssa, olla ja 
nautiskella. Vähän kuin festareilla olisi! Yk-
si ihana muisto on sekin, kun sain arvostel-
la lapsi ja koira –kilpailun ja junior handle-
rin, koska olen itsekin kilpaillut aikoinaan 
juuri Saluki Show’ssa junior handlerissa. Se 
on viikonlopun parhaita ohjelmanumeroi-
ta, josta tulee aina niin hyvälle mielelle.

- Annmari Seppä

Arttu voitti käyttöluokan Vanajanlinnan 
Saluki Show’ssa vuonna 1994. Se oli mie-
lettömän hienoa, sillä käyttöluokka oli sil-
loin todella suuri. Tuolloin koirat ilmoi-
tettiin mieluummin käyttö- kuin avoi-
meen luokkaan, valioluokkaa ei silloin ol-
lut laisinkaan. Sittemmin muutkin koira-
ni ovat menestyneet erkkarissa. Vuonna 
2010 Picasso (El-Ubaid’s Picasso) oli PU-
3 ja sai valioittavan sertinsä Carole Beyr-
leltä. Kamppe puolestaan (El-Ubaid’s Ka-

Erkkarissa on tärkeintä nähdä 
ystäviä ja viettää pitkän kaa-
van mukaan rentoa päivää. 

Seuran lisäksi erkkarissa 
nautitaan kauniista salukeista, 

naurusta ja skumpasta.
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Ruotsalainen kennel Badavie pitää var-
masti hallussaan jonkinlaista maail-
manennätystä, niin monta kertaa hei-
dän kasvattajaryhmänsä on voittanut 
Best in Show –kasvattajan tittelin juu-
ri Maailman voittaja -näyttelyistä. Kas-
vattajat Marié Branden ja Maria Nor-
din vastasivat Saluki-lehden lähettämiin 
kysymyksiin.

Kuinka monta kertaa olette voittaneet 
BIS-kasvattajaryhmän Maailman voitta-
ja näyttelyissä?

Olemme voittaneet BIS-kasvattajan Maail-
man voittajassa kaikkiaan 10 kertaa.

Miten valmistaudutte kilpailuun?

Emme valmistaudu mitenkään erityises-
ti, keskitymme vain ja pidämme hauskaa. 
Meillä ei myöskään ole mitään erityisiä ri-
tuaaleja ennen kehää.

Kuinka saatte ryhmästä yhtenäisen?

Pyrimme varmistamaan, että kaikki ryh-
mään osallistuvat koirat ovat niin tyypil-
lisiä kuin mahdollista. Salukit ovat keveitä 
ja elegantteja, oikeita katseenkiinnittäjiä.

Onko joukossa jotain erityistä voittoa? 
Erityisiä muistoja matkoilta?

Kaikissa voitoissa on omat muistonsa, 
useimmiten matka itsessään on jo hieno 
muisto yhdessä pennunostajien ja kasvat-
tiemme kanssa.

BIS-ennätys BIS-ennätys 
Maailman Maailman 
voittajistavoittajista
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Ylituomarin kertomus:
Koe oli anottu pidettäväksi 15.7.2020 mutta ylituomari ja varaylituomari olivat esteellisiä Koronaviiruksen vuoksi. Minulle sopi vain 
tämä päivä 11.7.2020 joten järjestäjä siirsi kokeen tälle päivälle. Koe oli suunniteltu samalla formaatilla kuin edellinen 3.6. pidetty kil-
pailu. Systeemi toimi hyvin. Siitä kiitokset myös kaikille kilpailijoille. Kokeen alussa huomattiin kuitenkin kuulutuslaitteen rikkoutu-
minen ilmeisesti ukkosen vaurioiottamana. Kannettavan megafonin teho ei riittänyt kuin pienelle alueelle. Tilanteen pelasti kuitenkin 
etukäteen laadittu ja jaettu lähtöaikataulu jota myös noudatettiin. Kuitenkin yhdessä lähdössä koira myöhästyi. Koska lähtö oli aika-
taulun mukainen, niin todettiin koiran myöhästyneen ja se suljettiin kokeesta eikä sääntöjen mukaan voinut osallistua myöhempään 
sijoituslähtöön johon oli ilmoittautunut. Diskauksia 4 kpl. Ennakkoon säätiedotus lupasi huonoa säätä, kovaa sadetta ja tuulta. Siksi 
monta whippettiä perui osallistumisensa. Kuitenkin sää oli ihan siedettävä, välillä pientä sadetta ja välillä poutaa. Tuuli ei haitannut. 
Rata ei ollut liukas vaan sopivan pehmeä. Loukkaantumisia ei sattunut. Kiitokset HVK:lle kilpailujen järjestämisestä. Yt-pokaalin an-
noin kilpailunjohtajalle, Osmo Kontiselle vaikka kiitokset kuuluvat koko henkilökunnalle.
Pentti Örn

11.07.2020 Helsinki,  
Kartanon Kannu 2020 & HVK ry:n rata- ja veteraanimestaruus 2020, 
SSaK:n rata- ja veteraanimestaruus ja kaikkien rotujen sijoituskilpailu

Lähtö 6, sijoitus 480 m

1. MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA 32,52 s SERTK, SSaK:n ratamestari

2. JAISALMER ABHIRUCHI 33,85 s SERTK, SSaK:n VSP-ratamestari

- DYYNIEN KESRA KHASON - Luopui

Lähtö 11, sijoitus 480m

1. ZARABIS RAZAANA 35,25 s 

2. ONAJIIB Y-SHIRVAN 35,90 s

- JAISALMER ABAYOMI - DISK

Lähtö 12, Kartanon Kannu 480m

1. RIHBOUN MIN AL ASIFE 34,01 s

2. AZIZ RAMZ 36,98 s

- QASHANI BASHIR AL-FARSI - DISK

Lähtö 35, Veteraanit 280m

1. ZARABIS QUADRE 22,55 s SSaK:n Veteraanimestari

- DYYNIEN KESRA KHASON - Luopui

Zarabis Quadre,  
SSaK:n Veteraaniratamestari 2020

Jaisalmer Abhiruchi 
SSaK:n VSP Ratamestari 2020

Melik Boorchin Oghab Nox Infinita 
SSaK:n Ratamestari 2020
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Järjestävä kerho:  
Helsingin Vinttikoirakerho ry (HVK)
Paikka: Helsinki, Tuomarinkartanon 
vinttikoirarata, Tuomarinkyläntie 1
Treenipaikan kuvaus: Nurmirata
Laji: Ratajuoksu
Treeniajat: Maanantaisin pentu- ja 
aloittelijatreenit, keskiviikkoisin 
edistyneempien treenit
Kotisivut: www.vinttikoira.fi
Facebook: Helsingin Vinttikoirakerho ry

Järjestävä kerho:  
Luhtilaukkaajat ry (LL)
Paikka: Hyvinkään vinttikoirarata, 
Sveitsi, Hämeenlinnantie 251
Treenipaikan kuvaus: Hiekkarata
Laji: Ratajuoksu
Treeniajat: Torstaisin pentu- 
ja aloittelijatreenit, tiistaisin 
edistyneempien treenit
Kotisivut: www. uusi.luhtilaukkaajat.net
Facebook: Luhtilaukkaajat ry

Järjestävä kerho:  
Mikkelin vinttikoiraseura ry (MiViks)
Paikka: Mikkelin ravirata
Treenipaikan kuvaus: Hiekkarata
Laji: Ratajuoksu
Treeniajat: Satunnaisesti
Kotisivut: ei toimivia kotisivuja
Facebook: Mikkelin Vinttikoiraseura ry 

Järjestävä kerho:  
Turun Vinttikoirakerho ry (TVK)
Paikka: Turku, Vätin vinttikoirarata, 
Varkkavuorenkatu 11
Treenipaikan kuvaus: Hiekkarata
Laji: Ratajuoksu
Treeniajat: Tiistaisin edistyneempien 
treenit, keskiviikkoisin pentu- 
ja aloittelijatreenit
Kotisivut: www.
turunvinttikoirakerho.net
Facebook: Turun Vinttikoirakerho ry

Järjestävä kerho:  
Pirkanmaan Vinttikoirakerho 
ry (PVK)
Paikka: Tampere, Kaupin vinttikoirarata, 
Kaupinpuistonkatu 21
Treenipaikan kuvaus: Hiekkarata
Laji: Ratajuoksu
Treeniajat: Tiistaisin 
edistyneempien treenit, torstaisin 
pentu- ja aloittelijatreenit
Kotisivut: www.
pirkanmaanvinttikoirakerho.net
Facebook: Pirkanmaan 
vinttikoirakerho ry - PVK

Juoksutreenimahdollisuuksia pitkin Suomea
Järjestävä kerho:  
Oulun seudun vinttikoiraharrastajat 
ry (OSVKH)
Paikka: Oulu, Virpiniemen 
vinttikoirarata, Hiihtomajantie 27
Treenipaikan kuvaus: Hiekkarata
Laji: Ratajuoksu
Treeniajat: Keskiviikkoisin
Kotisivut: www.osvkh.net
Facebook: Oulun Seudun 
Vinttikoiraharrastajat ry

Järjestävä kerho:  
Savo-Karjalanvinttikoiraharrastajat 
ry (S-Kvkh)
Paikka: Liperin vinttikoirarata, 
Lamminkankaantie 15
Treenipaikan kuvaus: Hiekkarata
Laji: Ratajuoksu (tällä hetkellä 
ratasuoraharjoituksia, varsinainen 
rata valmistunee kaudeksi 2021)
Treeniajat: Satunnaisesti
Kotisivut: www.
savonseudunvinttikoiraharrastajat.
blogspot.com
Facebook: Savo-Karjalan 
vinttikoiraharrastajat ry

SIRPA LIH
AVAIN

EN



Järjestävä kerho:  
Keski-Suomen Vinttikoirakerho 
ry (K-SVKK)
Paikka: Jyväskylä, kerhon vetosuora
Treenipaikan kuvaus: Hiekkamonttu
Laji: Lähtökoppi- & suoratreeni
Treeniajat: Satunnaisesti
Kotisivut: www.ksvkk.fi
Facebook: Keski-Suomen 
Vinttikoirakerho ry

Järjestävä kerho:  
Kaakkois-Suomen 
Vinttikoirakerho ry (K-SVK)
Paikka: Ummeljoki, Kuressuo
Treenipaikan kuvaus: Hiekkamonttu
Laji: Maastojuoksu
Treeniajat: Satunnaisesti
Kotisivut: www.
kaakkoissuomenvinttikoirakerho.fi
Facebook: Kaakkois-Suomen 
Vinttikoirakerho

Järjestävä kerho:  
Luhtilaukkaajat ry (LL)
Paikka: Hyvinkään vinttikoirarata, Sveitsi
Treenipaikan kuvaus: Nurmi
Laji: Maastojuoksu
Treeniajat: Tiistaisin
Kotisivut: www.uusi.luhtilaukkaajat.net
Facebook: Luhtilaukkaajat ry

Järjestävä kerho:  
Salpausselän Vinttikoirakerho ry (SSVK)
Paikka: Hollola, Nostava
Treenipaikan kuvaus: Nurmi
Laji: Maastojuoksu
Treeniajat: Satunnaisesti pentujen 
ja aloittelevien viehetreeniä
Kotisivut: www.ssvk.fi
Facebook: Salpausselän Vinttikoirakerho
Järjestävä kerho:  
Lännen Vinttikoirat ry (LV)
Paikka: Harjavalta, Hosiossaarentie
Treenipaikan kuvaus: Hiekkamonttu
Laji: Maastojuoksu
Treeniajat: Torstaisin (ei heinäkuussa)
Kotisivut: www.lannenvinttikoirat.net
Facebook: Lännen Vinttikoirat ry

Järjestävä kerho:  
Keski-Suomen Vinttikoirakerho 
ry (K-SVKK)
Paikka: Tarvaala
Treenipaikan kuvaus: Hiekkamonttu
Laji: Maastojuoksu
Treeniajat: Satunnaisesti
Kotisivut: www.ksvkk.fi
Facebook: Keski-Suomen 
Vinttikoirakerho ry

J U O K S U T R E E N I PA I K AT
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Järjestävä kerho:  
Mikkelin Vinttikoiraharrastajat 
ry (MiViks)
Paikka: Juva
Treenipaikan kuvaus: Pelto
Laji: Maastojuoksu
Treeniajat: Satunnaisesti
Kotisivut: www.miviks.webs.com
Facebook: Mikkelin Vinttikoiraseura ry

Järjestävä kerho:  
Savo-Karjalan vinttikoiraharrastajat 
ry (S-KVH)
Paikka: Treenipaikka vaihtelee
Treenipaikan kuvaus: 
Treenipaikka vaihtelee
Laji: Maastojuoksu
Treeniajat: Satunnaisesti
Kotisivut: www.
savonseudunvinttikoiraharrastajat.
blogspot.com
Facebook: Savo-Karjalan 
vinttikoiraharrastajat ry

Järjestävä kerho:  
Lakeuden vinttikoiraharrastajat 
ry (LVKH)
Paikka: Ylistaro, Untamala
Treenipaikan kuvaus: Hiekkamonttu
Laji: Maastojuoksu
Treeniajat: Joka toinen keskiviikko
Kotisivut: www.lvkh.fi
Facebook: Lakeuden 
Vinttikoiraharrastajat

Järjestävä kerho:  
Oulun seudun vinttikoiraharrastajat 
ry (OSVKH)
Paikka: Lumijoki, Riikonkankaantie 424
Treenipaikan kuvaus: Hiekkamonttu
Laji: Maastojuoksu
Treeniajat: Satunnaisesti
Kotisivut: www.osvkh.net
Facebook: Oulun Seudun 
Vinttikoiraharrastajat r

KU
VAT: ARI LEH
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Kiilun tarina:

Elokuussa 2011 Kiilu muutti meille, kauan 
odotettu ensimmäinen rotunsa edustaja 
meidän perheessä. Kiilu oli rasavilli karvai-
nen pikkuhirviö, josta myöhemmin kuo-
riutui kaunis ja seesteinen saluki.

Jo alkuvaiheessa kävi selväksi, että Kiilu 
kaipaa kaveria. Toukokuussa 2012 Kiilun 
veli Samppa muutti perheeseen ja voi si-
tä onnea. Ystävä oli juuri se, mitä Kiilu oli 
kaivannut.
Laumaan täytettä toi velipuoli Elmo, joka 
muutti meille lokakuussa 2012. KYLLÄ, 
meillä oli siis lauma kasassa, kolme nuorta 
poikaa ja ikäeroa maksimissaan vuosi.

Siitä se elämä vasta alkoi, ensimmäiset 
vuodet käytettiin kodin sisustamispuuhiin 
ja pihasuunnitelmien toteuttamiseen à la 
Salukit.

Ensimmäisten vuosien aikana alkoivat 
myös näyttelypuuhat kiinnostaa minua. 
Kiilu kävi muutamassa koiranäyttelys-
sä, mutta nopeasti kävi selväksi, ettei hän 

siitä pitänyt eikä ehkä ulkomuotoaan ol-
lut suunniteltu siihen. Kiilu sai naut-
tia elämästään parhaana ja kauneimpana 
kotikoirana.

Kun veljet pääsivät näyttelyihin, tarjottiin 
Kiilulle aina jotain omaa spesiaalipuuhaa ja 
hän viihtyi kotona, jossa sai muun perheen 
jakamattoman huomion, kun muu lauma 
oli poissa. 
Sitten päästiin ikään, jossa alettiin puhua 
sydämen tutkimisesta. Sami-veljen sydän 
tutkittiin, koska hän oli ns. näyttelykoira. 
Liian vähän korostettiin asiaa, että myös 
kotikoira olisi syytä tutkia. Ja tuli aika, kun 
myös Elmo-veljen sydän tutkittiin, koska 
hänkin oli näyttelykoira ja jalostuskoira.

Kiilu vain eleli maailman parasta koti-
koiran elämää ja toi iloa perheelle omal-
la ihanalla persoonallaan. Hän juoksenteli 
ystävien kanssa pellolla, välillä jahtasi peu-
roja. Hänestä oli kasvanut kaunis aikuinen 
Saluki. Kiiluun ei voinut olla ihastumatta, 
jos hänet tapasi.

Vuodet kuluivat ja oli helmikuu 2019, Kii-
lu oli kaunis reilu 7-vuotias uros. Se oli lau-
antai, kun Kiilu makasi sohvalla ja mietin, 
että sydän ei kyllä nyt lyö niin kuin pitäisi, 
epäilin kyllä itseäni kun on koirien suhteen 
taipumusta hysteriaan. Sunnuntaina Kiilu 
yskäisi, yhden kerran.

Alkuviikkosta kiinnitin huomiota, että se 
yskäisi muutaman kerran. Keskiviikko-
na vein Kiilun eläinlääkäriin, missä eläin-
lääkäri totesi, että Kiilulla on hieman epä-
tasainen rytmi sydämessä ja kennelyskä. 
Kaikki eläinlääkärin antamat lääkkeet an-
nettiin parin päivän ajan, mutta vointi vain 
huononi.

Perjantaina vein hänet uudestaan eläinlää-
käriin. Eläinlääkäri oli erittäin ystävällinen 
ja pätevä. Tällä kertaa diagnoosi oli sivuää-
ni 4/6 ja sydän oli täysin poissa rytmiltään, 
mitään ei ollut tehtävissä. Kiilu nukkui iki-
uneen perheen ympäröimänä 15.2.2019.

Sä olit perhonen jonka siivet eivät   kauas kantaneet
Aloitan kertomalla sinulle Omarista (Sunfire Ghassan), jos sinulla ei ole ollut kunniaa tuntea häntä henkilökohtaisesti. Omar, silkkipylly, 
Kiilusilakka (mieheni keksimä nimi, koska Omarilla oli kiiltävä turkki ja hän oli kapea kuin silakka). Kiilu oli Persoona, hiljainen lauman-
johtaja, ystävä, perheenjäsen, elämäni koira ja aito Saluki luonteeltaan. Jos muut juoksivat pihalla ympyrää, kulki Kiilu omia polkujaan ja 
metsästi perhosia. Jos muut tulivat pyynnöstä sisälle, päätti Kiilu, että tänään hän haluaa ulkoilla puoli tuntia pidempään kuin muut (mi-
kä on mukavaa esimerkiksi työaamuina). Vieraille hän soi katseen, mutta ystävät olivat sydäntä lähellä. Kiilulle tärkeimpiä asioita elämässä 
olivat perhe, lauma ja ystävät, erityisesti veljentyttö Tyyne.
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Kiilu oli minun elämäni koira, joka sai 
ilahduttaa meitä olemassaolollaan ihan 
liian vähän aikaa. Tästä on kulunut 1,5 
vuotta ja edelleenkin kyyneleet valuvat, 
kun kirjoitan Kiilu-kotikoirasta, maailman 
rakkaimmasta.

Ja kuinka se maailman rakkain vaikut-
taa koko perheeseen. Tässä poikani Veetin 
ajatuksia.

” Omar oli mun paras kaveri kun olin pie-
ni, me tehtiin kaikki yhdessä. Vaikka vuo-
det vieri ja ajat muuttuivat, hän oli se, jon-
ka pystyin aina luottaa olevan lähellä. Se 
määrä mitä hän toi positiivisuutta mun 
elämään on ihan uskomaton. Muistan kun 
laskettiin liukurilla mäkeä alas ja kaikki hä-
nen diivailut. Omar oli mulle tosi rakas ja 
haluaisin hänet vain takaisin. Annan hä-
nen koko elämän olla positiivinen vaiku-
tus omaan elämääni. Uskon, että Omarin 
on oltava jossain paljon paremmassa pai-
kassa, koska hänet otettiin meiltä niin ai-
kaisin pois. Lepää rauhassa. ”

Mitä itse olen tästä oppinut, on se, että sy-
dämen tutkiminen on ensisijaisesti koiralle 
ja koiran hyvinvoinnille tärkeää. Sekä sil-
le omistajalle/perheelle, jossa koira elää. 
Jos olisin alkutaipaleella tutkituttanut Kii-
lun, olisi hän voinut elää paljon pidemmän 
elämän. Ja sydänsairaus on salakavala, se ei 
välttämättä oireile mitenkään ennen kuin 
on jo liian myöhäistä.

Toivon todellakin, että Kiilun tarina sai-
si juuri sinut jolla on ”vain kotikoira” vie-
mään salukisi sydänultraan ja hankkimaan 
tiedon siitä, mikä sinun maailman rak-
kaimpasi sydämen tilanne.

Sydämellisin terveisin 
koko perhe KuuttilaKU

VAT: RAIJA LU
N

DSTRÖ
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Olin synnytyksessä mukana ja ensimmäi-
senä syntyi fawn tyttö, se oli Maire! Maire 
oli jo pentulaatikossa leader of the pack ja 
sellainen aikuinenkin hänestä kasvoi. Itse-
varma, utelias, päättäväinen, älykäs pomo, 
joka rakastaa hihnalenkkejä, uusia paikko-
ja, ruohonleikkurin pyöriä, pienikokoisia 
koirapoikia, välipaloja, vedessä lotraamis-
ta, pahoissa hajuissa pyörimistä, metsässä
taapertamista mutta myös sohvalla makoi-
lua kuten kaikki Salukit! Hän on sisukas 
tyttö, 12 vuoden aikana olen kuullut hä-
nen valittavan yhden kerran, kun hauisjän-
teen side katkesi!

Hänestä kasvoi myös hyvin kaunis! Kol-
mevuotiaana hän oli jo ehtinyt näyttelyissä 
saavuttaa enemmän kuin osasin unelmoi-
dakaan. Suomen ja Kansainvälisen muoto-
valion arvot tulivat helposti. Vuonna 2010 
hän oli Saluki Shown BIS, vuonna 2011 
hän voitti Erkkarissa nartut ja oli VSP. 
Plakkarista löytyy myös Vuoden Top Saluki 
2010, Vuoden Saluki 2011 ja Vuoden Voi-
tokkain Saluki 2011. Hän oli erinomainen 
tyttö kaikin puolin, näyttelyitä ehti kertyä 
n. 60 ja kaikista hän sai ERI:n. Heprean 
kielellä nimi Maire tarkoittaa ”the one who 
shines” ja sellainen hän on!

Kun Maire oli kolmevuotias, aloimme 
suunnitella hänelle pentuetta. Mairella oli 
jo suuri fanikerho, ihan ulkomaita myö-
ten ja pentukyselyitä oli jo tullut aika liuta. 
Näihin aikoihin alkoivat salukien joukko-
sydänultrat, ja semmoiseen mekin ilmoit-
tauduimme. Maaliskuussa 2011 menimme 
sinne iloisin mielin ja täynnä tulevaisuuden 
suunnitelmia. Vastaus oli kuin iso märkä
rätti päin kasvoja. Dilatoiva kardiomyopa-
tia. Eliniän odotus n. 1 - 4 vuotta. Seuraa-
va kontrolli 6 kuukauden päästä.

Maailma romahti. Miten tämä on mahdol-
lista? Alanko nyt odottaa 3-vuotiaan koi-
ran kuolemaa? Miten alkaa arki sujua tä-
män tiedon kanssa? Tulosta ei ollut helppo 
hyväksyä. Koko tulevaisuus meni uusiksi.
Mutta Maire voi hyvin eikä päällepäin voi-
nut sairaaksi uskoa. Pääsimme kuitenkin 
mukaan YES:in sydäntutkimusryhmään, 
jota veti Maria Wiberg. Elokuussa 2012, 
Mairen ollessa neljävuotias, oli vasen kam-
mio jo sen verran laajentunut ja supistu-
vuus laskenut, että Maria halusi aloittaa 
lääkityksen, koska oireettomana aloitetul-
la Vetmedinillä on päästy hyviin tuloksiin. 
Eli Vetmedinillä ja verenpainelääkkeellä 
aloitettiin.

Jo seuraavassa kontrollissa puolen vuoden 
päästä oli tapahtunut suuri muutos parem-
paan, kammion läpimitta oli pienentynyt 
ja supistuvuus parantunut. Reilun vuoden 
päästä sydän toimi lähes kuten terveen koi-
ran sydän.

Vuodet vierivät, mitään vajaatoiminnan oi-
reita ei tullut, Maire popsi Vetmediniä ja 
vietti normaalia salukin elämää. Sydäntut-
kimusprojekti loppui aikanaan, mutta jat-
koimme Wibergillä käyntiä ja olemme käy-
neet kontrolleissa nyt 8 vuotta, 6 kuukau-
den välein. Mairen urhea sydän selvisi jal-
kaleikkauksesta ja sterilisaatioleikkaukses-
ta, hän on ”kouluttanut” monta pentua ja
hänellä on aina ollut paljon koirakaverei-
ta, joiden kanssa on reissattu ja hengailtu ja
juoksenneltu ympäri Suomea!

Vasta viime syksynä 2019, kun Maire oli 
11-vuotias, tuli kaksi pyörrytyskohtaus-
ta parin kuukauden välein ja kammiokin 
oli alkanut hieman laajentua. Nostettiin 
verenpainelääkkeen annostusta ja lisättiin 
vielä rytmihäiriölääke. Pyörrytyskohtauk-
sia ei enää tullut ja olo piristyi ja hän jat-
koi entiseen malliin nuorison koulutusta.

Taistelijan tarina
Helmikuussa 2008 syntyi unelmieni Saluki-
tyttö. Häntä oli odotettu kauan ja hartaas-
ti. Kun näin hänen äitinsä Taimin (Aziz Ta-
masha) vuonna 2003 muutaman kuukau-
den ikäisenä pentuna niin sanoin kasvatta-
ja Susannalle, että tuosta tytöstä haluan jos-
kus pennun!
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Nyt toukokuussa 2020 kammio oli jatka-
nut suurentumistaan ja nestettä alkanut 
kertyä, joten en tiedä, kauanko meillä on 
enää yhteistä aikaa. Tätä kirjoittaessa Maire 
on 12 vuotta ja 5 kuukautta, joten elämän 
jatkoaikaa on eletty monta uskomatonta 
vuotta! En tiedä, mihin asti hän olisi pääs-
sytkään upeasti alkaneella näyttelyurallaan 
ja miten hienoja pentuja olisi saanutkaan, 
mutta päivääkään en vaihtaisi pois! Maire 
on elänyt vaiherikkaan ja elämänmakui-
sen elämän. Varmasti selviytymiseen auttoi 

myös taistelijan asenne, sisukas tyttö joka 
ei turhia valita vaan puskee eteenpäin! Ja 
olemme onnekkaita, kun tiellemme osui 
osaava lääkäri oikeaan aikaan!

Kun minulta pyydettiin Mairen tarinaa, 
niin halusin kertoa sen koska hän on elä-
vä esimerkki siitä, että kun sydän tutkitaan 
ajoissa ja säännöllisesti niin voimme saada 
monta hyvää vuotta rakkaillemme!

Sydämellä kirjoitti

Raija Lundström ja Maire (SBIS C.I.B. 
Fi & Ee & Lv Ch BaltW-09 Hadayan 
Maxima)

KU
VAT: RAIJA LU
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Milloin kuolinsyyn selvitys on tarpeen? 
Joskus eläin kuolee yllättäen ilman selitys-
tä. On myös mahdollista, että koiran epäil-
lään sairastaneen perinnöllistä sairautta, jo-
ka voidaan varmistaa vain kuoleman jälkei-
sessä patologin tutkimuksessa. Esimerkik-
si näissä tilanteissa patologin tekemä kuo-
linsyyn selvitys auttaa erityisesti kasvattajia 
jatkotyössään ja palvelee myös koiragene-
tiikan tutkijoita. 

ELT Maria Wibergin kanssa on sovittu, 
että kaikki salukien ruumiinavaukset teh-
dään kuolinsyystä riippumatta Viikissä 
Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen 
tiedekunnan patologian laitoksella. Näin 
avausten tulokset hyödyttävät salukien klii-
nistä sydäntutkimusta sekä Koirien Geeni-
tutkimusryhmän (Prof. Hannes Lohi, HY) 
geenitutkimusta. Myös nuoria, sydämel-
tään terveitä salukeja tarvitaan tutkimuk-
seen kontrollikoiriksi! 

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan pato-
logian laitos tarjoaa diagnostista palve-
lua myös Yliopistollisen eläinsairaalan ul-
kopuolisille asiakkaille. Diagnostisiin pal-
veluihin kuuluvat koirien ja muiden koti-
eläinten ruumiinavaus ja kuolinsyyn sel-
vitys, kudosbiopsioiden histopatologinen 
tutkimus ja sytologisten näytteiden tulkin-
ta. Huom. lausunto voi olla englanninkie-
linen, käännetään pyydettäessä. 

Tätä palvelua on mahdollista käyttää myös 
silloin, jos koira kuolee kotona tai se lo-
petetaan oman eläinlääkärin vastaanotolla. 

Mikäli koira halutaan yksilötuhkaukseen, 
mukaan tulee liittää lähete sitä varten. Yk-
silötuhkaus on mahdollista seuraavissa toi-
mipisteissä: Verna, Suomen eläintuhkaus 
ja Mäntsälän lemmikkilehto. 

Patologian laitos laskuttaa suoraan 
omistajaa avauksesta. 

Tulostettavat lähetteet ja ohjeet: 

Tulosta ohjeet mukaan ennen eläinlääkä-
rille menoa tai eläimen toimittamista Yli-
opistolliseen pieneläinsairaalaan! Lähettei-
siin ja ohjeisiin löytyvät suorat linkit Salu-
kikerhon nettisivuilta: Jalostus -> Terveys-
tutkimukset -> Ruumiinavaukset 

1. Lähete ruumiinavaukseen 
2. Tiedote eläinlääkärille salukien kuolin-
syynselvityksestä ja ohje koiran toimitta-
misesta avaukseen Matkahuollon kautta  
3. Ohje koiran toimittamisesta Yliopis-
tolliseen pieneläinsairaalaan virka-ajan 
ulkopuolella 

Koiran toimittaminen avaukseen 

Koiran voi toimittaa itse suoraan Eläinlää-
ketieteellisen tiedekunnan patologian lai-
tokselle. Mukaan on liitettävä täytetty lä-
hete ruumiinavaukseen ja sovittava tuon-
nista erikseen patologian laitoksen kanssa 
p. 02941 57189 tai 02941 57190. Eläimiä 
otetaan vastaan ma-to klo 8-16, perjan-
taisin klo 8-12. 

Eläin toimitetaan osoitteeseen: 
Mustialankatu 1, 00790 HELSINKI 

Kuolinsyyn selvitys Helsingin yliopistolla

Mikäli koira kuolee viikonloppuna tai il-
ta-aikaan, sen voi toimittaa Yliopistollisen 
eläinsairaalan päivystykseen viikonlopun 
aikana sillä edellytyksellä, että tuojalla on 
täytetty paperilähete mukana, koira on pa-
kattu muovipussiin ja lähete kiinnitetty-
nä pussin ulkopintaan. Omistajaa pyyde-
tään aina olemaan yhteydessä viikonlopun 
jälkeen eläinlääketieteellisen patologiaan 
siitä, että avaukseen on tulossa eläin, puh. 
02941 57189 tai 02941 57190. 

Yliopistollisen eläinsairaalan osoite: 
Pieneläinsairaala Koetilantie 2,  
00790 HELSINKI 
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SSaK tukee ruumiinavauksia

· Ruumiinavaukset korvataan kokonaisuudessaan sekä jäsenille että ei-jäsenille.

· Tuki myönnetään alle 10-vuotiaille koirille.

· Tapauskohtaisesti tuki voidaan myöntää myös yli 10-vuotiaan koiran avaukseen (esim. useampia pentueita saaneelle 

jalostuskoiralle tai koiralle, jolla on diagnosoitu sydänsairaus ja avaus tehdään Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen 

tiedekunnan patologian laitoksella).

· Tuki myönnetään vain Suomessa asuville koirille Suomessa tehdyistä tutkimuksista.

Tukea haetaan lähettämällä avauslausunto ja vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen jalostustoimikunta(at)saluki.fi. 

Muista kuitti ja tilinumero (IBAN-muodossa)! Kaikki tulokset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti.

Lähetyskulut maksaa lähettäjä. 
Pakettiin liitetään omistajan tai eläinlääkä-
rin täyttämä lähete ruumiinavaukseen 

Jos mahdollista, koira lähetetään mielui-
ten alkuviikon aikana (ma-ke), jotta se eh-
tii perille ennen viikonloppua (huom. juh-
lapyhät). Torstaina lähetettäessä tulee var-
mistaa lähetyspaikkakunnan Matkahuol-
losta, että näyte ehtii perille perjantaiksi 
klo 12 mennessä vastaanottajan noudetta-
vaksi. Ennen lähetystä eläin säilytetään vii-
leässä (alle +10°C), eläimen jäädyttämistä 
tulisi välttää! 

Ilmoita patologialle sinne lähetettävästä 
eläimestä puh. 02941 57189 tai 
02941 57190. 

Koiran lähettäminen ruumiinavaukseen 
Matkahuollon kautta 

Eläin lähetetään avaukseen mahdollisim-
man pian kuoleman jälkeen Matkahuol-
lon kautta. 

Vastaanottaja: 
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDE-
KUNTA, Patologia 
Toimitusosoite: Mustialankatu 1, 00790 
HELSINKI 
Vastaanottajan asiakasnumero/luottonu-
mero: 09402244 
(oltava aina lähetyksessä) 

Pakkaaminen lähettämistä varten 

Eläimen ruumis on hyvä jäähdyttää jääkaappilämpötilaan ennen lähettämistä.  
Eläin kääritään ensin runsaaseen (sanomalehti)paperiin, joka imee mahdollisesti valuvat nesteet.  
Paperikäärö pakataan ehjään muovipussiin ja lopuksi tukevaan laatikkoon.  
Kesäaikaan on syytä lisätä kylmävaraajia pussiin.  
Täyteaineeksi pahvilaatikkoon voi laittaa lisää paperia. Laatikko teipataan kiinni.  
 
Varmista, että osoitekorttiin tulevat yllä annetut vastaanottaja, toimitusosoite ja vastaanottajan luottonumero.
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Teksti: Sara Kyrkkö

Artikkeli on alun perin julkaistu eläinlää-
käri Sara Kyrkön blogissa osoitteessa 
www.sarakyrkko.com ja Afgaani-lehdessä.

Kirjoittaja on eläinlääkäri, jonka intohi-
mona on lemmikkien iho- ja korvasairau-
det sekä halu jakaa tietoa. Käy lukemassa 
Saran blogista sarakyrkko.com artikkeleita 
koirien terveydestä ja seuraa instagramissa 
@ell_sarakyrkko.

Tavoitteena kivuton elämä ilman 
korvatulehduksia

Korvatulehduksista kärsivien koirien koh-
dalla tavoite on, että toistuvat korvatuleh-
dukset saadaan loppumaan tai pitkittynyt 
korvatulehdus paranemaan. Jotta tavoi-
te voidaan saavuttaa, on jokaiselle koiral-
le tehtävä yksilöllinen tilanteen kartoitus.

Koiran korvatulehduksen syntyyn vaikut-
tavat tekijät on jaettu neljään ryhmään.

Käytännössä kartoitus tarkoittaa, että jo-
kaisen yksilön kohdalla jokainen näistä 
neljästä ryhmästä käydään läpi järjestelmäl-
lisesti, ja selvitetään, mitkä tekijät kussakin 
ryhmässä ovat juuri tämän yksilön kohdal-
la korvatulehduksen taustasyitä. Onnistu-
neeseen lopputulokseen päästään, kun ote-
taan huomioon kaikki neljä ryhmää.

Koiran korvatulehdukseen vaikuttavat 
neljä ryhmää

Koiran korvatulehdukseen vaikuttavat nel-
jä ryhmää ovat:

1. Ensisijaiset syyt
2. Toissijaiset syyt
3. Altistavat tekijät
4. Ylläpitävät tekijät

Jotta nämä neljä ryhmää ja niiden merki-
tys korvatulehduksen synnyssä on helpom-
pi hahmottaa, vertaan korvatulehdusta ve-

sivahinkoon. Tämän osuuden jälkeen käyn 
yksitellen läpi jokaisen ryhmän.

Korvatulehduksessa ensisijaisella syyllä (1) 
tarkoitetaan taustasairautta, joka aiheuttaa 
korvatulehduksen. Vesivahingossa ensisi-
jainen syy on vuotava putki. Toissijaisella 
syyllä (2) tarkoitetaan seurausta eli näkyvää 
osaa. Korvatulehduksessa näkyvä osa on it-
se tulehdus eli korvassa olevat hiivat ja bak-
teerit. Vesivahingossa näkyvä osa on lattial-
le vuotanut vesi.

Jos haluamme hoitaa vesivahingon, tulee 
meidän etsiä vuotokohta putkesta ja tämän 
jälkeen tukkia se. Sama pätee korvatuleh-
duksessa. Meidän tulee selvittää, mikä ai-
heuttaa koiralle korvatulehduksen, ja hoi-
taa se. Mikäli korvatulehduksen ensisijais-
ta syytä ei selvitetä, on se sama kuin jättäi-
simme rikkoutuneen putken tihkuttamaan 
ja pyyhkisimme vain lattialle valuneen ve-
den pois uudestaan ja uudestaan. Toki lat-
tialle vuotanut vesi on pyyhittävä, kuten on 
hoidettava hiivat ja bakteeritkin. Hiivat ja 
bakteerit tulevat kuitenkin takaisin, jos en-
sisijaista syytä ei hoideta.

Altistavilla tekijöillä (3) tarkoitetaan teki-
jöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi korva-
käytävässä olevan ilman kosteuteen. Altis-
tavia tekijöitä voisi verrata vesivahingossa 
putkissa olevaan vedenpaineeseen. Mikäli 
vesiputki on ehjä, ei korkea vedenpaine ole 
ongelma. Jos taas putkessa on vuoto eli en-
sisijainen ongelma, korkea vedenpaine vain 

pahentaa tilannetta. Sama pätee korvassa. 
Ei terveeseen korvaan tule korvatulehdusta 
uimisesta tai hieman normaalia tuuheam-
masta korvakarvoituksesta (mm. uimi-
nen ja runsas korvakarvoitus ovat altista-
via tekijöitä). Tilanne on kuitenkin eri, jos 
taustalla on jokin ensisijainen sairaus. Täl-
löin esimerkiksi uiminen voi olla ns. vii-
meinen niitti, ja tämän seurauksena kor-
va tulehtuu.

Ylläpitävillä tekijöillä (4) tarkoitetaan 
muutoksia, jotka tapahtuvat korvakäytä-
vän rakenteessa ja toiminnassa korvatuleh-
duksen seurauksena. Niitä voisi verrata it-
se taloon, jossa vesivahinko tapahtuu. Jos 
vesivahinko on pieni ja vuotanut vesi saa-
daan tehokkaasti siivottua sekä putki kor-
jattua, ei vahinkoa talolle tule. Mikäli vuo-
to kuitenkin jatkuu, eikä vuotanutta vet-
tä siivota pois, niin lopulta talo mätänee ja 
romahtaa. Tässä vaiheessa ei enää auta put-
ken korjaaminen tai tehokas siivous, kun 
rakenteet ovat jo tuhoutuneet.

Sama pätee korvassa. Toistuvat tai pitkit-
tyneet korvatulehdukset muuttavat korvan 
rakennetta ja toimintaa. Lievimmät muu-
tokset voivat olla palautuvia, ja tiettyyn 
pisteeseen saakka aggressiivisella hoidolla 
ja lääkityksellä tilanne saadaan pysymään 
hallinnassa. Lopulta kuitenkin korvalle käy 
samoin kuin talolle, jonka vesivahinkoa ei 
hoidettu.

KOIRAN KORVATULEHDUS
Miksi koira saa korvatulehduksen?

Terve korva ei kutise, ei punoita eikä ”likaannu”. Terve korva ei myöskään 
tarvitse minkäänlaista hoitoa, joten esimerkiksi säännölliset puhdistukset eivät 
ole tarpeen. Korvia toki tulee hoitaa, mikäli koiralla esiintyy korvatulehduksia 
tai muita korvaongelmia. Koiran korvatulehdukseen saa yleensä eläinlääkäril-
tä hoidoksi korvanpuhdisteen ja lääketipan. Tulehdus usein paraneekin tällä 
hoidolla hyvin. Tämä hoito ei kuitenkaan yksinään riitä, mikäli koiralla on 
toistuvia korvatulehduksia (= yli yksi korvatulehdus vuodessa) tai pitkittynyt 
korvatulehdus (= korvatulehdus on kestänyt yli kuukauden). Tässä artikkelis-
sa käydään läpi, miksi koira saa korvatulehduksen ja mitkä seikat tulee ottaa 
huomioon, jotta korvatulehdukset eivät uusiudu tai huonosti paraneva tuleh-
dus saadaan hallintaan.
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1. ENSISIJAISET SYYT ELI 
TAUSTASAIRAUDET 

Koiran korvatulehduksen taustalla on aina 
jokin muu sairaus tai syy. Tämä tarkoittaa, 
ettei korvatulehdus synny tyhjästä. Ensim-
mäinen tehtävä on selvittää, mikä aiheut-
taa koiralle korvatulehduksen. Yleisin syy 
siihen, että koiralla on jatkuvia korvatuleh-
duksia, on ettei ensisijaista syytä olla saatu 
selville tai sen hoidossa ei olla onnistuttu. 
Toki jos koiralla on elämänsä ensimmäinen 
korvatulehdus, joka vastaa hoitoon hyvin, 
ei ole tarvetta vielä aloittaa taustasyyn sel-
vittämistä. Korvatulehduksen ensisijaiset 
syyt on lueteltu taulukossa 1.

Tyypilliset syyt nuoren koiran 
korvatulehdukseen
Yleisimmät sairaudet, jotka aiheuttavat 
koiralle korvatulehdusta, ovat yliherkkyys-
sairaudet atopia ja ruoka-aineallergia. Nä-
mä voivat olla taustasyynä missä tahansa 
iässä alkaville korvaongelmille.

Usein kuitenkin atopiaa tai/ja ruoka-ai-
neallergiaa sairastavilla koirilla korvaoireet 
ovat alkaneet jo nuorena. Nämä eivät kui-
tenkaan ole ainoita sairauksia, jotka voivat 
olla ongelman taustalla.

Nuoren koiran korvatulehduksen kohdal-
la kannattaa atopian ja ruoka-aineallergian 
lisäksi pitää mielessä erityisesti ulkoloisten 
(mm. korvapunkki) aiheuttamat korvaon-
gelmat ja keratinisaatiohäiriöt. Aivan pie-
nen pennun korvatulehduksen aiheuttaja 
voi olla harvinainen juveniili selluliitti.

Tyypilliset syyt keski-ikäisen ja vanhan 
koiran korvatulehduksiin

Jos koira saa keski-iässä tai vanhempana 
elämänsä ensimmäisen korvatulehduksen, 
systeemisairaudet (=koko elimistöön vai-
kuttavat sairaudet) on hyvä pitää mielessä. 
Esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminta 
on systeemisairaus, joka voi aiheuttaa koi-
ralle korvatulehdusta. Yliherkkyyssairau-
det taustasyynä ovat edelleen mahdollisia 
ja nämä tulee erityisesti ottaa huomioon, 
jos koiralla on ollut elämän aikana muita 
iho-ongelmia.

Korvan kasvaimia tavataan yleisimmin 
vanhemmilla koirilla. Epäilyksen kasvai-
mesta voi herättää toispuolinen korvatu-
lehdus vanhalla koiralla, jolla ei ole aikai-
semmin ollut korvaongelmia. Tyypillises-
ti näillä koirilla korvatulehdus vastaa nor-
maalia huonommin lääkehoitoon ja tuleh-
dus uusiutuu nopeasti.

Muita syitä koiran korvatulehdukselle

Autoimmuunisairaudet ja immuunivälit-
teiset sairaudet voivat aiheuttaa korvatu-
lehduksen koiran iästä riippumatta. Tyy-
pillistä näille sairauksille ovat usein oirei-
den nopea eteneminen ja oireiden rajuus. 
Korvaan päätynyt vierasesine (esim. kasvin 
osa) voi aiheuttaa myös korvaoireita kai-
ken ikäisille koirille. Vierasesine korvassa 
aiheuttaa yleensä äkillisesti alkaneet, tois-
puoleiset ja kivuliaat korvaoireet.

 
Korvapunkki mikroskoopilla katsottuna.

2. TOISSIJAISET SYYT: 
TULEHDUKSEN NÄKYVÄ OSA ELI 
HIIVA JA BAKTEERIT 

Toissijaisella syyllä tarkoitetaan hiivaa ja 
bakteereita. Eläinlääkäri ottaa topsy-pui-
kolla näytteen koiran korvasta, värjää sen 
ja tutkii mikroskoopilla. Tulokseksi ylei-
simmin saadaan, että koiralla on korvissa 
hiivaa, bakteereita tai molempia.

Toissijaiset syyt aiheuttavat korvatuleh-
duksen oireet
Toissijaiset syyt ovat korvatulehduksen nä-
kyvä osa. Hiivan ja bakteereiden lisäänty-
nyt määrä saa aikaan korvan erittämisen, 
punoituksen ja kutinan. Näiden seurauk-
sena koira raapii korvaa, joka on yleinen 
syy tuoda koira eläinlääkäriin. Eläinlääkäri-
käynniltä koira saa mukaansa puhdisteen ja 
lääketipan korviin. Tällä hoidolla saadaan 
usein oireet helpottumaan ja bakteerit/hii-
vat häädettyä korvasta.

Hiiva ja bakteerit eivät tartu
Hiivan ja bakteerien määrän lisääntymi-
nen korvassa on seurausta ensisijaisen syyn 
aiheuttamasta inflammatiosta. Määrän li-
sääntyminen aiheuttaa korvatulehduk-
sen. Hiiva ja bakteerit eivät saa aikaan yk-
sinään sairautta terveessä korvassa. Koiran 
korvatulehdus ei siis tartu (poikkeuksena 
korvapunkkitartunta).

3. KOIRAN KORVATULEHDUKSEN 
ALTISTAVAT TEKIJÄT 

Altistavat tekijät edistävät korvatulehduk-
sen syntyä, mutta ne eivät yksinään pysty 
aiheuttamaan korvatulehdusta. Altistavat 
tekijät on lueteltu taulukossa 3. Ne eivät 
pelkästään edistä korvatulehduksen syn-
tyä vaan voivat myös vaikeuttaa sen para-
nemista. Altistavat tekijät on tärkeä ottaa 
huomioon kartoituksessa ja mahdollisuuk-
sien mukaan myös hoitaa niitä, mutta yksi-
nään näiden tekijöiden hoito harvoin tuot-
taa onnistunutta lopputulosta.

Roikkuvilla korvanlehdellä ajateltua vä-
hemmän merkitystä korvatulehduksen 
synnyssä
Korvan rakenteeseen liittyviä altistavia te-
kijöitä ovat korvanlehden muoto ja asen-
to, korvanlehden ja korvakäytävän runsas 
karvoitus, korvakäytävän rakenteellinen 
ahtaus ja lisääntynyt rauhasten määrä kor-
vakäytävässä. Kuten aiemmin on tullut il-
mi, mikään näistä seikoista yksinään ei ai-

Kasvin osa muuten normaalissa korvakäy-
tävässä. Vierasesine on turvallisinta poistaa 
korvasta video-otoskopian avulla.
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Allergiset sairaudet - Allergiset sairaudet ovat kaikkein yleisin syy koiran korvatulehdukseen.  
- Yleisimmät korvaongelmia aiheuttavat allergiset sairaudet ovat ruoka-aineallergia ja atopia. Korvatule-
hdus voi olla myös atopian ainoa oire, eli koiralla ei ole mitään muita atopian oireita/iho-ongelmia.  
- Allergisia sairauksia, jotka voivat aiheuttaa korvatulehdusta ovat myös kontaktiallergia ja kirppualler-
gia. Korvatulehduksen aiheuttava kontaktiallergia on yleensä seurausta jostakin korvapuhdisteesta tai 
-lääkkeestä. Kontaktiallergia on harvinainen, kuten myös kirppuallergia Suomessa.

Ulkoloiset - Korvapunkit ovat yleisiä korvatulehduksen aiheuttajia kissoilla, koirilla taas suhteessa harvinaisempia. 
Yleensä korvapunkkitartunnan oireeksi kuvataan suuri määrä tummaa kahvinporoilta näyttävää eritettä. 
Tämä oire on tyypillinen kissoilla. Koirilla on harvemmin kahvinporoilta näyttävää eritettä, koska koirien 
tartunnassa punkkimäärä on yleensä merkittävästi vähäisempi. Vähäinen määrä eritettä ei kuitenkaan 
tarkoita vähäisempää määrää oireita. On todettu, että jopa kolme punkkia korvakäytävässä voivat 
aiheuttaa koiralle oireilua. - Sikaripunkki, kapi sekä Trobiculidae- ja Leeuwenhoekiidae-punkit (harvest 
mites, sadonkorjuupunkki) ovat mahdollisia mutta harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia.

Vierasesine - Korvakäytävään kuulumaton vierasesine tai -aine voi aiheuttaa korvatulehduksen. Yleisimmät vierases-
ineet korvassa ovat mm. kasvin osat, irronneet karvat tai lika.

Endokrinologiset 
sairaudet eli hormoneja 
tuottavien elinten 
sairaudet

- Cushingin oireyhtymä, kilpirauhasen vajaatoiminta ja sukuhormoneihin liittyvät sairaudet (esim. 
kiveskasvain) voivat aiheuttaa korvatulehdusta. Nämä ovat kuitenkin harvinaisia koiran korvatulehduk-
sen aiheuttajia.

Autoimmuunisairaudet
ja immuunivälitteiset
sairaudet

- Immuunivälitteisiä sairauksia, jotka voivat aiheuttaa korvatulehduksen ovat vaskuliitti eli verisuonitule-
hdus sekä erythema multiforme. Immuunivälitteiset lääkereaktiot voivat aiheuttaa myös korvatulehduk-
sen. Immuunivälitteiset sairaudet ovat harvinaisia koiran korvatulehduksen aiheuttajia.  
- Autoimmuunisairaudet, jotka voivat aiheuttaa korvatulehduksen on Bollous pemphigoid, Epidermoly-
sis bullosa, Lupus erythematosus ja pemphigus foliaceous. Nämä ovat harvinaisia koiran korvatulehduk-
sen aiheuttajia.

Keratinisaatiohäiriöt
eli sairaudet, jotka
aiheuttavat häiriötä  
ihon sarveistumisessa

- Sebaceous adenitis eli tutummin SA-tauti, primary idiopathic seborrhea, Vitamin A-responsive derma-
tosis, Zinc-responsive dermatosis ja Lipid-responsive seborrhea voivat aiheuttaa korvatulehdusta

Glandulaariset sairaudet 
eli rauhasiin liittyvät 
sairaudet

- korvaeritteen määrän ja laadun muutokset - talirauhasten liika- tai vajaakasvu

Mikro-organismit - sienet (äärimmäisen harvinaista, erityisesti Suomessa

Virukset - penikkatauti, ei tavata lähes lainkaan suomessa

Muut sairaudet - auricular chondritis, Eosinophilic granuloma complex, Idiopathic inflammatory/hyperplastic otitis of 
cocker spaniel, juvenile cellulitis

Taulukko 1.  
Ensisijaiset syyt. Vaikka koiralla olisi jokin mainituista sairauksista, ei se suoraan tarkoita, että koiralla 
on myös korvatulehduksia. Joskus taas korvatulehdus voi olla ainoa havaittu oire sairaudesta.

Korvakäytävässä normaalia enemmän 
karvoitusta.

Rakenteellisesti ahdas korvakäytävä. Ku-
vassa olevan katetrin halkaisija on 1,3 mm.
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heuta korvatulehdusta. Eihän esimerkiksi 
jokaisella koiralla, jolla on rakenteellisesti 
roikkuvat korvat, ole korvatulehduksia. Sa-
moin runsas korvakarvoitus ei aiheuta yksi-
nään koiralle korvatulehdusta.

Runsas uiminen, liiallinen vesipohjaisten 
korvapuhdisteiden ja -lääkkeiden käyttö li-
säävät korvakäytävien kosteutta. Lisäänty-
neen kosteuden seurauksena korvakäytä-
vän iho alkaa maseroitua. Maseroituminen 
tarkoittaa ihon pehmenemistä sekä vetty-
mistä, ja se altistaa korvatulehdukselle.

Korvakäytävän kasvain voi olla altistava 
tekijä tai ensisijainen syy
Korvakäytävän hyvälaatuiset kasvaimet 
ovat altistavia tekijöitä. Kasvainten ollessa 
pieniä ne eivät yksinään aiheuta korvatu-
lehdusta. Hyvälaatuisten kasvainten suu-
rentuessa jossakin vaiheessa ylitetään kriit-
tinen piste. Tällöin kasvain mm. muuttaa 
korvan mikroympäristöä (esim. kosteutta). 
Hyvälaatuinen kasvain muuttuu altistavas-
ta tekijästä ensisijaiseksi tekijäksi, jolloin se 
yksinään voi aiheuttaa korvatulehduksen. 
Pahalaatuiset kasvaimet voivat olla ensisi-
jaisia tekijöitä. Tällöin ne aiheuttavat kor-
vatulehduksen jo sairauden alkuvaiheessa, 
vaikka olisivat kooltaan vielä pieniä.

Korvien hoitaminen voi altistaa 
korvatulehdukselle
Korvien ja korvatulehduksen hoitaminen 
voi toimia altistavana tekijänä. Korvalääk-
keet ja -puhdisteet voivat hoidon sijaan är-
syttää korvaa. Tämän vuoksi korvalääke ja 
-puhdiste tulee valita yksilöllisesti tilanteen 
mukaan. Altistavia tekijöitä ovat siis liial-
linen puhdisteiden ja lääkkeiden käyttö 
mutta myös liian kovakourainen hoitami-
nen. Esimerkiksi toistuvat antibioottihoi-
dot muuttavat korvan bakteeristoa ja altis-
tavat antibiooteille vastustuskykyisten bak-
teerikantojen syntyä.

”Kirjekuorikorvanlehti” 
sulkee korvakäytävän ja 

edesauttaa kosteuden 
kohoamista.

Rakenne - karvaiset korvakäytävät  
- runsaasti karvoja korvanlehden alapuolella  
- roikkuvat korvanlehdet  
- kapeat korvakäytävät  
- uiminen  
- kuuma ja kostea ilma 
- liiallinen/vääränlainen korvanhoitotuotteiden käyttö

Lisääntynyt kosteus - uiminen  
- kuuma ja kostea ilma  
- liiallinen/vääränlainen korvanhoitotuotteiden käyttö 

Korvakäytävää ahtauttavat 
sairaudet

- hyvä- ja pahalaatuiset kasvaimet

Systeemisairaudet - yleiskuntoa ja elimistön puolustusvastetta 
heikentävät sairaudet

Hoidon aiheuttamat - trauma liian rajusta puhdistamisesta  
- antibioottien liiallinen käyttö

Taulukko 2. Altistavat tekijät

Roikkuvat korvanlehdet 
ovat korvatulehduksen 
altistava tekijä, mutta 
yksinään ne eivät saa 
aikaan koiralle 
korvatulehdusta.

Runsas karvoitus 
korvanlehdessä 
ja korvakäytävän 
suulla.
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4. KOIRAN KORVATULEHDUKSEN 
YLLÄPITÄVÄT TEKIJÄT 

Ylläpitävillä tekijöillä tarkoitetaan muu-
toksia, jotka tapahtuvat korvakäytävän ra-
kenteessa ja toiminnassa korvatulehduksen 
seurauksena. Ne ovat yleensä korvatuleh-
duksen uusiutumisen syy, vaikka taustasai-
raus (ensisijainen syy) on hoidossa ja itse 
tulehduskin (toissijainen syy) on saatu ku-
riin. Ylläpitävät tekijät voivat olla myös syy 
siihen, miksi itse tulehdusta ei saada hal-
lintaan ja korvatulehduksen hoito epäon-
nistuu. Ylläpitävät tekijät on lueteltu tau-
lukossa 4.

Krooninen korvatulehdus saa aikaan 
merkittäviä muutoksia korvan raken-
teessa ja toiminnassa
Tulehduksen seurauksena korvakäytävään 
tulee turvotusta ja korvakäytävän pinnan 
solujen määrä lisääntyy. Korvakäytävä al-
kaa ahtautua ja pinta poimuuntua. Muu-
toksia tapahtuu myös korvakäytävän ta-
li- ja korvavaharauhasissa. Aluksi muutok-
sia tapahtuu talirauhasissa, mutta tilanteen 
pitkittyessä erityisesti korvavaharauhaset 
alkavat kasvaa. Rauhasten koon kasvu edel-
leen ahtauttaa korvakäytävää.

Normaalisti pääosa korvaeritteestä on tali-
rauhasten erittämää rasvaista eritettä. Tä-
mä rasvainen erite on tärkeää korvan nor-
maalille toiminnalle. Tulehduksen pit-
kittyessä korvavaharauhaset eivät ainoas-
taan kasva kokoa, mutta myös niistä tule-
van eritteen määrä kasvaa. Korvavaharau-
hasten erite on vesipitoisempaa, eli korva-
eritteen vesipitoisuus kohoaa ja rasvapitoi-
suus laskee. Korvakäytävän ahtautuminen 
ja eritteen muuttuminen vesipitoisemmak-
si saavat aikaan korvakäytävän kosteuden 
kohoamisen. Ahtautuminen myös nos-
taa korvakäytävässä olevan ilman lämpöti-
laa sekä vaikeuttaa korvaeritteen normaalia 
poistumista.

Korvakäytävän ahtautuminen, muutokset 
korvaeritteessä sekä korvakäytävän kosteu-
den ja lämmön lisääntyminen aikaansaavat 
hyvät olosuhteet korvatulehdukselle ja vai-
keuttavat sen paranemista. Korvakäytävän 
poimuuntuminen edelleen hankaloittaa ti-
lannetta, koska poimuihin pääsee kerään-
tymään eritettä ja poimut luovat otolliset 
elinolosuhteet bakteereille sekä hiivoille. 
Poimut myös hankaloittavat korvan puh-
distumista sekä hoitoa. Prosessin edetes-
sä korvakäytävän kudokset alkavat lopul-
ta kalkkeutua.

Korvavaharauhasten liikakasvua. Korva-
käytävä on kuitenkin vielä hyvin auki.

Taulukko 3. Korvatulehdusta ylläpitävät tekijät.

Muutokset 
korvakäytävässä

- korvakäytävän ja tärykalvon puhdistus- ja kor-
jausmekanismien häiriöt  
- korvakäytävän pinnan solujen määrän lisääntyminen 
- turvotus ja korvakäytävän kaventuminen  
- korvaeritteen tuoton lisääntyminen  
- kalkkeutuminen

Muutokset tärykalvossa - paksuuntuminen, puhkeaminen, laajentuminen, 
pullistuminen (seurauksena valetärykalvo ja choles-
teatoma) 

Muutokset 
rauhaskudoksessa

- korvavaha- ja talirauhasten kasvu, hikirauhastuleh-
dus 

Muutokset välikorvassa - välikorvantulehdus, välikorva täyttyy eritteellä, 
muutokset välikorvan luisessa rakenteessa

Korvakäytävässä runsaasti korvavaharau-
hasten liikakasvua sekä märkäeritettä. Kor-
vakäytävä on täysin ummessa.

Korvavaharauhasten liikakasvua. Korva-
käytävä on merkittävästi ahtautunut.

KO RVAT U L E H D U K S E T
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Kuvassa reikä tärykalvossa  
(oikea alanurkka).

Kroonisen korvatulehduksen seurauksena 
tässä korvassa ei ole enää lainkaan tärykal-
voa. Kuvassa näkymä suoraan välikorvaan.

Yllämainittuja muutoksia tavataan eri as-
teisina, jos koiralla on pitkittynyt korvatu-
lehdus tai toistuvia korvatulehduksia. Nii-
tä esiintyy myös akuutin korvatulehduksen 
yhteydessä. Muutokset ovat tiettyyn pis-
teeseen saakka palautuvia, ja niitä voidaan 
hoitaa aggressiivisella lääkityksellä.

Välikorvantulehdus
Koiran korvatulehdus on tulehdus korva-
käytävässä. Korvakäytävä päättyy tärykal-
voon, ja tärykalvon takana on välikorva, 
josta edelleen lähtee sisäkorva. Korvatuleh-
duksen seurauksena tärykalvo voi puhjeta, 
ja tällöin tulehdus siirtyy myös välikorvan 
puolelle.

Mikäli välikorvantulehdusta ei huomata tai 
hoideta asianmukaisesti, toimii se ylläpitä-
vänä tekijänä. Välikorvatulehdus on yllät-
tävän yleinen koirilla, joilla on pitkittynei-
tä tai toistuvia korvatulehduksia. Ehjä täry-
kalvo ei ole tae siitä, etteikö koiralla voi olla 
välikorvantulehdusta. Tärykalvo voi puhje-
ta ja kasvaa uudelleen umpeen.

Välikorvantulehduksen hoitona käytetään 
välikorvaontelon huuhtelua yhdistetty-
nä sopivaan lääkitykseen. Suurin osa pe-
rinteisistä korvapuhdisteista ja -lääkkeis-
tä ei sovellu välikorvantulehduksen hoi-
toon. Välikorvan huuhtelu suositellaan en-

sisijaisesti tehtävän video-otoskoopilla eli 
korvatähystimellä.

Hoida koiran korvatulehdus ajoissa
Ylläpitävät tekijät ovat yksi tyypillinen syy, 
miksi koiran korvatulehduskierrettä ei saa-
da pysähtymään. Tästä syystä nämä teki-
jät on tärkeä tunnistaa ja pyrkiä ennaltaeh-
käisemään niiden syntyä. Ennaltaehkäisys-
sä olennaisinta on hoitaa koiran korvatu-
lehdus välittömästi ja aloittaa tehokas hoi-
to (hoidon laatu riippuu ensisijaisista, tois-
sijaisista tekijöistä ja altistavista syistä).
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Brittiläisten valiokirjojen sarja dokumen-
toinee luotettavasti sitä, miten kauas alku-
peräisestä saluki on tullut.

Monet näkemäni 1920-, 30- ja 40-lukujen 
valokuvat alkuperämaista esittelevät erilai-
sia tyyppejä. Johtuuko tämä siitä, että jopa 
Keski-idän kasvattajilla on kullakin omat 
painotuksensa? Ympäristöllä oli luonnol-
lisesti jotain tekemistä ulkomuodon syn-
tymisen kanssa, mutta kuitenkaan kasvat-
tajat eivät tulkitse rotumääritelmää keske-
nään samoin. Aavikon kasvattajilla oli ro-
tumääritelmä, ei välttämättä kirjoitettu, ja 
heillä on täytynyt olla erilaisia prioriteettejä 
sen tulkinnassa. Minulla ainakin on.

Palatakseni brittiläisiin valiokirjoihin, näen 
niissä esiintyvien koirien piirteitä myös tä-
män päivän koirissamme – ei ainoastaan 
Sedeki-salukeissa, vaan monissa salukeissa 
ympäri maailman.

Valitettavasti aivan kaikki, mitä alkuperä-
maista tulee, ei miellytä minua. Uskon tä-
män pitävän paikkansa myös Keski-idän 
kasvattajien keskuudessa. Meillä jokaisella 
on tietyt mieltymät, jotka haluamme eh-
dottomasti koirista löytää. Nämä puoles-
taan luovat perustan kenneltyypeille.

Kun sinulla kasvattajana nyt on oma ken-
neltyyppisi, kuinka säilytät sen? Vastaus on 
luonnollisesti linjasiitos. Linjasiitos on ok, 
mutta linjojen pitämiseen terveinä tarvi-
taan ajoittain myös ulkosiitosta. Vanhoista 
tuntemistani kasvattajista Mazuri-kennelin 
omistajan Gwen Angelin toimintaa ohjasi-
vat tuonnit. Hänen jalostusohjelmansa täy-
dennys olivat Victor ja Ann Hendersonin 
50-luvun puolivälissä Irakista Englantiin 

tuomat Kumasi-koirat. Niillä oli samankal-
tainen rakenne ja liikkeet kuin salukeilla, 
joita Angel kasvatti, ja hänellä oli näkemys-
tä ottaa näitä koiria linjoihinsa. Monikaan 
kasvattaja ei niin tehnyt, erilaisista syistä, 
mutta Gwen arvosti näitä tuonteja niiden 
laadun takia ja ajatteli, että ne voisivat laa-
jentaa hänen jalostusohjelmaansa suuresti. 
Hänen taitavuuttaan kasvattajana osoitti 
se, että hän näki ne vahvuudet, joita nämä 
Kumasi-tuonnit voisivat Mazuri-salukeille 
tarjota. Alkuperämaan tuontia ei kuiten-
kaan ole mikään automaattinen pakko ot-
taa mukaan omaan jalostusohjelmaan.

Vuoden 1923 brittirotumääritelmä ja 
FCI:n rotumääritelmä ovat periaatteessa sa-
mat. Brittien rotumääritelmä on kirjoitet-
tu kohtuullisesti rakentuneen koiran mal-
lin mukaan. Sen laativat kasvattajat, jotka 
olivat viettäneet aikaa Lähi-idässä. Rodun 
luonteen mukaan rotumääritelmän tuli olla 
varsin avoin, jotta tyyppivaihtelut mahtui-
vat siihen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita si-
tä, että rotumääritelmä olisi sallinut tai sal-
lisi esimerkiksi suorat etuosat, litteät ylälin-
jat, ylikulmautumisen tai matalajalkaisuu-
den, vain muutamia tämän päivän virheis-
tä mainitakseni. Voin väittää näiden piir-
teiden olevan ei-toivottuja, joten miksi ku-
kaan kasvattaja haluaisi ei-toivottuja virhei-
tä linjoihinsa.

Rotumääritelmässä on monta ”ei-koh-
taa”. Minulle tämä tarkoittaa sitä, että mitä 
useamman ”ei-kohdan” saluki täyttää, sitä 
kauempana se rotumääritelmästä on.

Pään tulisi olla …”pitkä ja kapea, koh-
tuullisen leveä korvien välistä, EI kupe-
ra, otsapenger EI korostunut [tällä hetkel-

lä suomennettu vähäinen, aiemmin suo-
mennettu ei korostunut, suom. huom.], 
kokonaisuudessaan jalo. Kirsu musta tai 
maksanruskea.”

Olen nähnyt ja edelleen näen lukuisia ku-
via salukeista, joilla on liikaa otsapengertä 
– ja salukeista, joilla sitä on liian vähän. Li-
säksi täytyy sanoa, että en muista nähneeni 
kovinkaan montaa, joilla kirsun pigment-
ti olisi huono. Black & tanilla, tricolorilla 
tai valkoisella particolorilla ei tulisi olla rus-
keaa raitaa keskellä kirsua. Rotumääritellä 
sanoo musta TAI maksanruskea, ei musta 
ja maksanruskea, musta ja vaaleanpunai-
nen tai maksanruskea ja vaaleanpunainen! 
Maksanvärinen on tummanruskea. En hy-
väksyisi maksanväristä, jossa on mustia, 
vaaleanpunaisia tai oransseja pilkkuja. Mi-
nusta tuntuu, että kasvattajat usein sivuut-
tavat tämän yksityiskohdan, joten ongelma 
muuttuu pahasta vain huonommaksi.

Silmät. ”Väriltään tummasta pähkinänrus-
keaan; kirkkaat, suuret ja soikeat; ei ulko-
nevat.” Pyöreät silmät muuttavat ilmeen 
täysin. Rotumääritelmän mukaan ilmeen 
tulee olla ” arvokas ja lempeä, katse uskol-
linen ja etäinen.” [Aiemmin suomennettu: 
Tummanruskeasta vaaleanruskeaan, lois-
tavat, suuret ja soikeat, mutta ei esiinpul-
listuvat. Ilmeen tulee olla arvokas ja lem-
peä, katseen syvä, uskollinen ja kauaskat-
sova. Suom. huom.] Erittäin vaaleat silmät 
aiheuttavat kovan, pistävän ilmeen.

Käpälät: ”Kohtalaisen pitkät, eivät hajavar-
paiset, mutta eivät myöskään kissankäpä-
lät; varpaat ovat pitkät ja hyvin kaareutu-
neet. Käpälät ovat kokonaisuudessaan vah-
vat ja joustavat, varpaiden välit ovat hap-

Aika ja arabit antoivat 
meille salukin

Mitä olemme tälle lahjalle tehneet?
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suiset.” Koska monella koiralla on hyvin 
niukka hapsutus varpaiden välissä, on tä-
mäkin yksi seurattavista asioista.

Häntä: ”Pitkä ja alas kiinnittynyt, luon-
nollisesti kaareutunut. Hännän alapuolel-
la on pitkät, silkinhienot hapsut, jotka ei-
vät ole tuuheat. [”Not bushy” on aiemmin 
suomennettu ”ei pensasmainen”. Tämän-
hetkinen suomennos ”jotka eivät ole tuu-
heat” tarkoittaa siis ”jotka eivät ole pen-
sasmaisen tuuheat (www.saluki.fi, lainattu 
9.8.2020) suom.huom.] Häntä tulee kan-
taa luonnollisesti kaareutuneena, eikä sen 
tule muodostaa täyttä ympyrää. Kaari on 
ympyrän osa. Olen nähnyt koiria, jotka 
kantavat häntäänsä selkälinjan yläpuolella 
ja kertaalleen koiran, jonka häntä oli sar-

vennaisten yläpuolella. Hännän tulisi myös 
olla tarpeeksi pitkä ja ulottua ainakin kin-
tereeseen saakka, tai kehon alta vedettynä 
sarvennaisiin. Lyhyitä ja kippuroita häntiä 
näkee joka puolella, ja niitä voi olla vaikea 
karsia pois.

Nämä ei-kohdat ovat vakavia virheitä, ja 
sellaisena sekä tuomareiden että kasvatta-
jien tulisi niitä pitää.

Vaikka etuosa, selkä ja lanne on rotumää-
ritelmässä kuvattu ilman ei-kohtia, on ne 
kuvattu tarkasti, ilman yksityiskohtia. La-
pojen kuvataan olevan ” Viistot, taakse 
kiinnittyneet ja lihaksikkaat, eivät raskaat.” 
Jyrkät lavat ja suorat olkavarret eivät kuulu 
rotumääritelmään, ja niistä tulisi rankaista 
sen mukaan. Eturaajojen tulee olla pitkät 
kyynärpäästä ranteeseen.

Monet kasvattajat ja valitettavasti monet 
tuomarit eivät ymmärrä oikeaa lavan asen-
toa. Palatkaamme brittiläisiin valiokirjoi-
hin ja käyttäkäämme sitä upeana historial-
lisena, saatavilla olevana koosteena. Enem-
mistöllä alkuperämaatuonneilla oli hyvin-
rakentuneet etuosat. Ei pilarietuosia [co-
lumn front, suom.huom.] – termi, jonka 
on alkujaan lanseerannut Don Wieden ja 
jossa lapa, olkavarsi ja eturaaja ovat yhdessä 
samassa pilarissa. Koira, jolla on oikeanlai-
nen etuosan rakenne, on asettunut omaan 
runkoonsa eikä ”ylös”. Sillä ei ole hyppyri-
mäki-lapoja (minun termini), eikä suoraa 
olkavartta. Useisiin tämäntyyppisiin etuo-
siin yhdistyy litteä ylälinja.

Kuten mainittu, salukiemme tulisi olla 
KOHTUUULLISESTI rakentuneita vint-
tikoiria, ei ylilyöntejä, kohtuullisuuden ol-
lessa erittäin tärkeä sana kuvaamaan muu-
tamia rakenteen osia. Rintakehän tulisi olla 
”Syvä, pitkä ja suhteellisen kapea.” Kyynär-
päiden välin tulisi olla jonkin verran täytty-
nyt, ja rintakehän tulisi olla riittävän pitkä 
ja syvä, jotta sydämelle ja keuhkoille on ti-
laa. Katso vanhoja valioita: niiden rintake-
hässä oli syvyyttä ja leveyttä.

Rodun luonteen mukaan rotumääri-
telmän tuli olla varsin avoin, 

jotta tyyppivaihtelut mahtuivat 
siihen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että rotumääritelmä olisi salli-

nut tai sallisi esimerkiksi 
suorat etuosat, litteät ylälinjat, 

ylikulmautumisen tai matalajalkai-
suuden, vain muutamia tämän 

päivän virheistä mainitakseni. Voin 
väittää näiden piirteiden olevan 
ei-toivottuja, joten miksi kukaan 
kasvattaja haluaisi ei-toivottuja 

virheitä linjoihinsa.
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Rotumääritelmä kuvaa selkää ja lannetta 
näin: ”Selkä: melko leveä. Lanne: lihaksi-
kas ja hieman kaareva.” Lanteessa tulee olla 
lievä, silminnähtävä nousu tai kaari. Lan-
ne on liian usein suora, kun sen tulisi olla 
hieman kaareva! Emme halua ”kärrynpyö-
räselkiä”, joissa kaari alkaa jo ennen lan-
neosaa. Hieman kaarevat, lanteen yli ulot-
tuvat lihakset mahdollistavat sen, että taka-
liike yltää hyvin etujalkojen väliin ja kim-
poaa nopeasti takaisin.

Takaosan kuvaus on varsin tarkka, ja täs-
sä kohden monet nykysalukit ovat kau-
kana alkuperäisestä rotumääritelmästä. 
Rotumääritelmä sanoo: ”Takaraajat ovat 
vahvat ja ilmentävät laukka- ja hyppyvoi-
maa, lonkkaluut kaukana toisistaan, polvet 
KOHTUULLISESTI kulmautuneet, kin-
tereet matalat.” Aivan liian monella salu-
killa on liioiteltu takaosa. Kinner on usein 
asettunut huomattavasti lantion taakse, 
mikä saa takaosan näyttämään heikolta. 
Ymmärrän, että käsite ’kohtuullinen’ saat-
taa merkitä yhdelle eri asiaa kuin toisel-
le, mutta etu- ja takaosien tulee olla tasa-
painossa. Palaa katsomaan vanhoja koiria; 
niillä ei ollut liioiteltuja takakulmauksia.

Väri ja turkin kuviointi ovat olleet viime ai-
kojen kiistakapula. Arvostellessani olen sitä 
mieltä, että koska jokainen kehääni astuva 
koira on rekisteröity, niitä tulee rekisteröi-
tyinä kohdella. Ehkäpä joskus tulevaisuu-
dessa rekisteripaperit sisältävät yksilöiden 
värit ja kuvioinnit, joten kasvattajat voi-
vat valita mitä haluavat jalostaa. Olen ai-
na ajatellut, että kasvatus tapahtuu hetkes-
sä. Hyödynnä se, mitä rakenteellisesti sekä 
liikkeiden ja luonteen perusteella on tarjol-
la ja mikä on sopivaa.

Vaikka liikkeet eivät rotumääritelmässä ole 
keskeisessä osassa, tulisi niiden olla rat-
kaiseva tekijä kasvatettaessa ja arvostelles-
sa. Liikkeiden osalta rotu on muuttunut 
mielestäni monessa kohdin. Muistan, et-
tä enemmistöllä 60- ja 70-lukujen koiris-
ta oli hyvä leveys etu- ja takaliikkeessä, ja 
jonkin verran ulottuvuutta sivuliikkeessä. 
Mielestäni 50 vuotta rodun parissa on an-
tanut minulle asiantuntijuutta tästä salukin 
ominaisuudesta puhumiseen.

Mielestäni kasvattajat ja tuomarit palkitse-
vat koiria, joiden takaliike on aivan liian 
ahdas. Rodun pariin tulevat uudet ihmiset 
näkevät tämän normaalina ja hyväksyvät 
näkemänsä. Olen nähnyt, kuullut ja luke-

nut sekä kasvattajien ja tuomareiden moit-
tivan tasapainoista takaliikettä liian leveäk-
si. Haluan nähdä takaliikkeen, jossa kin-
tereet ovat yhdensuuntaiset, mutta jos kä-
pälät ovat lannetta leveämmällä on kysees-
sä leveä takaliike, eikä se ole tehokas. Mo-
ni koira lähes hankaa kintereitä yhteen tai 
kääntää niitä sisään- tai ulospäin, minkä 
tuloksena on heikko takaliike.

Etujalatkaan eivät liikkeessä saisi olla liian 
lähellä toisiaan, ja linjan lavasta käpälään 
tulisi olla suora askeleen ääriasennossa. 
Liian moni koira astuu edestä ristiin, heit-
tää ranteitaan, meloo ja kääntää kyynärpäi-
tä tuottaen lyhyen, töpöttävän etuliikkeen, 
joka ei ole vapaa eikä soljuva. Sillä nope-
udella, millä me koirat kehässä esitämme, 
ei meidän tulisi nähdä sitä määrää kapeut-

ta, minkä monessa salukissa näen. Salukin 
tulisi peittää maata sujuvanmittaisella liik-
keellä, jossa on hieman työntöä takaa. Mi-
nusta ”single-tracking” -filosofia on haita-
nut rotua ja siitä on muodostunut peite-
tarina huonolle liikkeelle. Aiemmin rodun 
parissa on ollut kasvattajia, jotka arvostivat 
leveää etu- ja takaliikettä, mutta muutti-
vat mielipidettään, kun takaa ahtaasti liik-
kuvia koiria ilmaantui heidän kasvatusoh-
jelmaansa. On kuitenkin hienoa, että aina 
on mahdollista löytää koiria, jotka liikku-
vat hienosti ja mahtuvat rotumääritelmän 
puitteisiin!

Olen arvostellut seitsemässä maassa ympä-
ri maailman, ja löytänyt (kuten kerroinkin) 

ihania salukeja, jotka vastaavat käsitystäni 
rotumääritelmän mukaisesta ihanteesta. 
Mutta olen nähnyt myös paljon liioittelua: 
liioiteltua suoruutta, liioiteltuja kulmauk-
sia ja liioiteltua liikettä.

Arvostelu on luonnollisesti subjektiivinen. 
Tuomaria ei voi ”pakottaa”. Tavoitteelli-
set rotumme tuomarit osallistuvat kaik-
kiin mahdollisiin seminaareihin, menevät 
erikoisnäyttelyihin jne. Siitäkin huolimat-
ta oppi haihtuu monelta taivaan tuuliin sil-
lä hetkellä, kun he astuvat kehään arvos-
telemaan. Päätöksiä pitää toki tehdä, mut-
ta niihin vaikuttavat huippuhandlerit, ys-
tävyyssuhteet, maku ja politiikka. Arvoste-
lu on raskasta ja henkisesti väsyttävää, kun 
sen tekee huolellisesti ja tinkimättömästi, 
arvostellen koiria. Kukaan, kuka ei ole ke-
hän keskellä ollut, ei oikein voi tätä ym-
märtää. Tuomari vertaa koiria omaan tul-
kintaansa rotumääritelmästä. Mitä virheit-
tä tuomarina voit antaa anteeksi, ja mitä 
et. Jotkut koirat ovat kuvankauniita seis-
tessään, mutta “hajoavat” liikkeessä. Mitä 
tuomari siinä tapauksessa tekee? Yritä löy-
tää koira, joka on mahdollisimman lähellä 
ideaalia ja jolla on kunnolliset liikkeet. Väi-
te ”tyyppi tai vakaus” ei ole uusi.

Puhun kokemuksesta, kun suosittelen, et-
tä kokeile uutta tuomaria ehkä kolmesti, 
mutta jos hänen voittajakoirissaan ei ole 
mitään linjaa, älä enää jatkossa ilmoita koi-
riasi hänelle.

Vinttikoira voi olla hyvin varautunut vie-
raita kohtaan, joten arvostellessa tämä kan-
nattaa pitää mielessä. Muistan 70-luvulta 
erään luokallisen salukeja, joita arvosteli 
tunnettu vinttikoirakasvattaja. Hänellä ei 
ollut paljoakaan hankaluuksia koirien yk-
silöarvostelussa, mutta kun luokka oli sit-
ten koottu hänen eteensä sijoituksia var-
ten, hän meni koirarivin eteen, pisti kädet 
suuhunsa ja päästi äänekkään imaisevan ää-
nen. Korvien asennon arvioimiseksi? Koi-
rat lakosivat kuin dominopalikat.

Olen havainnut, että koiria on parasta lä-
hestyä sivusuunnasta, epäröimättä, kikkai-
lematta, ilman nopeita liikkeitä. Lempeä 
kosketus lavoille ja siitä etuosaan. Tutki pää 
huolellisesti, ja voit katsoa myös etuosan. 
Siirry sivuun, tutki lapa, olkavarsi, eturin-
ta ja litteät luut. Tarkista kevyesti rintake-
hän kaari, kivekset, hännän pituus ja li-
haskunto. Lyhytkarvaisissa roduissa tässä 
on kaikki, mitä tarvitaan. Kovakätisyyteen 

Rotumääritelmä sanoo: ”
Takaraajat ovat vahvat ja 

ilmentävät laukka- ja hyppyvoimaa, 
lonkkaluut kaukana toisistaan, 
polvet KOHTUULLISESTI 

kulmautuneet, kintereet matalat.” 
Aivan liian monella salukilla on 

liioiteltu takaosa. Kinner on usein 
asettunut huomattavasti lantion 

taakse, mikä saa takaosan näyttä-
mään heikolta. Ymmärrän, että 

käsite ’kohtuullinen’ saattaa merkitä 
yhdelle eri asiaa kuin toiselle, 

mutta etu- ja takaosien tulee olla 
tasapainossa. Palaa katsomaan 
vanhoja koiria; niillä ei ollut 
liioiteltuja takakulmauksia.
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ei ole tarvetta missään rodussa. Älä kier-
tele koirien ympärillä; sinun on tullut jo 
nähdä kaikki koiraa tutkiessasi. Koirat voi-
vat tuntea itsensä uhatuiksi, jos niitä ikään 
kuin vaanitaan. En myöskään koskaan pu-
hu koiralle, koska se voi olla häiritsevää, ja 
esittäjällekin hyvin vähän. Ole kevytkäti-
nen, mutta huolellinen – älä epäröi, etene, 
ja yritä olla tuijottamatta! Tämä ei tokikaan 
ole ainut tapa, vaan se, jonka olen havain-
nut kuluneen 50 vuoden aikana kokemuk-
sen, tarkkailun ja arvostelun myötä tehok-
kaaksi. Sain oppini mestarilta!

Kasvattaminen tuo suuren vastuun. Toi-
von, että aloitteleva kasvattaja saa ja etsii 
hyviä neuvoja mentoriltaan. Don Wiede-
nille mentori oli Gwen Andel, ja minulle 
se oli Don. Yli 50 vuoden kuluessa opin 
todella paljon, ja minulla oli myöhem-
min mahdollisuus myös kertoa mielipitei-
täni, joita kuunneltiin aina. Etenin nuo-
remmasta yhtiökumppanista tasavertaisek-
si yhtiökumppaniksi!

Tutki onko tietyissä linjoissa ongelmia. 
Erityisen tärkeää on myös valita uros, jon-
ka rakenne, liikkeet ja luonne täydentävät 
narttua. Kuten aiemmin mainitsin, linjaa-
minen on tärkeää, samoin se, että vaalit nii-

tä elementtejä, joita kasvattajana arvostat. 
Rotumääritelmä on luonnollisesti aina oh-
jenuorasi. Jossain kohden sinun kuitenkin 
täytyy käyttää ulkosiitosta pitääksesi linjasi 
terveenä. Ulkosiitokseen käyttämäsi urok-
sen ei tarvitse olla valio eikä voittajien voit-
taja. Alkuperämaista tuodun salukin käyt-
täminen on aina uskon hyppy. Arvioit koi-
raa sen mukaan, mitä fyysisiä ominaisuuk-
sia se tuo rakentamaasi linjaan, ja ominai-
suuksia, joita se voi tuoda kasvatustyöhö-
si. Jatkuvassa ulkosiitoksessa ei ole järkeä.

Kasvattajien, näytteilleasettajien ja 
tuomareiden täytyy jakaa vastuu 
salukista. 70- ja 80-luvuilla oli 
aivan liikaa koiria, jotka olivat 
liioiteltuja. Suoria, pilarietuosia, 

litteitä selkälinjoja, ylikulmautunei-
ta takaosia ja liioiteltuja liikkeitä. 
Esimerkkejä näistä voidaan nähdä 

tänäänkin. Arvostellessani eri maissa 
etsin aina korrektia, kohtuullista ul-

komuotoa ja vakaita liikkeitä. 
Minua ilahduttaa sanoa, että olen 

aina löytänyt etsimäni.

Kuten mainitsin, Mazuri-kasvattaja Gwen 
Angel nojautui Kumasi-tuonteihin, ja ne 
toimivat hyvin hänen linjojensa kanssa.

90-luvulla käytimme Sue Wilkinsonin 
omistamaan koiraa, jonka isä oli Knightel-
lington-kasvatti ja emä todella kaunis aavik-
kosaluki. Tuon uroksen vaikutuksesta sain 
aikaan joitain parhaista Sedeki-salukeista.

Kasvattajien, näytteilleasettajien ja tuoma-
reiden täytyy jakaa vastuu salukista. 70- ja 
80-luvuilla oli aivan liikaa koiria, jotka oli-
vat liioiteltuja. Suoria, pilarietuosia, littei-
tä selkälinjoja, ylikulmautuneita takaosia 
ja liioiteltuja liikkeitä. Esimerkkejä näis-
tä voidaan nähdä tänäänkin. Arvostellessa-
ni eri maissa etsin aina korrektia, kohtuul-
lista ulkomuotoa ja vakaita liikkeitä. Mi-
nua ilahduttaa sanoa, että olen aina löytä-
nyt etsimäni.

Arvostelin National-näyttelymme tääl-
lä USA:ssa vuonna 2018. Löysin iha-
nia, oikein liikkuvia, kohtuullisesti liik-
kuvia salukeja. Omistautuneita kasvat-
tajia tulee aina olemaan. Salukin tuli-
si olla kohtuullinen koira. Pidetään ro-
tu sellaisena, kuin me sen saimme. 

 

Frank Farrar on pitkäaikainen Sede-
ki-kennelnimellä salukeja kasvattanut 
ulkomuototuomari.

Kursivoidut lainaukset /
käännökset osoitteesta 
https://www.saluki.fi/saluki-rotuna/
rotumaaritelma/ (viitattu 9.8.)



Teksti: Harri Niemi

Näiden salukipentujen tuonti Saksasta sai 
alkunsa yli kaksi vuotta sitten. Olin ollut jo 
aikaisemmin yhteydessä tähän saksalaiseen 
kasvattajaan ja me tapasimme EMM 2018 
-kisoissa. Tutustuimme paremmin, ja luon-
nollisesti keskustelimme salukeista. Henki-
lökohtainen tapaaminen kasvattajan kans-
sa tuntuikin tosi tärkeältä heti jälkikäteen. 
Kasvattaja oli myös iloinen tapaamisesta. 
Aika pian tämän jälkeen kasvattaja kertoi 
suunnitelman tulevasta yhdistelmästä. Tu-
tustuin näiden salukien taustoihin ja pää-
tin, että tästä yhdistelmästä haluan seuraa-
van salukipennun. Kerroin tästä kasvatta-
jalle, ja varaus pennusta tuli samalla sovit-
tua. Sitten alkoi pitkä odotus, tuleeko pen-
tue vai ei. Tulihan se sitten heti vuoden 

Salukinpentujen haku SaksastaSalukinpentujen haku Saksasta

2020 alussa, tammikuun toisena päivänä. 
Pentujen varttumista seurattiin tarkkaan. 
Läheteltiin viestejä puolin ja toisin, valo-
kuvia ja videoita. Seuraavaksi koitti päivä, 
jolloin piti tehdä valinta, minkä urospen-
nun haluaisin kuvien ja videoiden perus-
teella. Valinta olikin aika helppo ja tein sen 
jo hyvissä ajoin etukäteen. Onni oli myötä 
ja sain sen pennun, jonka halusin. Samalla 
aloimme suunnitella pentujen hakua Sak-
sasta. Päädyimme aika monimutkaiseen 
järjestelyyn, joka kuitenkin toimi tosi hie-
nosti. Päivi kertoo tästä seuraavassa.

Teksti: Päivi Lehtikangas

Kun olet valinnut mahdollisen pennun 
mieleisestäsi yhdistelmästä ja sellainen oli-
si vielä mahdollista saada, niin se on aina 
jännittävää, se kahden kuukauden odotta-
minen; minkä värisiä sieltä tulee, mitä su-
kupuolta edustavat, meneekö kaikki hy-
vin synnytyksessä, montako niitä tulee ym. 
Kasvattaja oli onneksi tuttu jo aiemmilta 
vuosilta ratojen varsilta. Nyt meitä oli vielä 
kaksi odottavaa salukifania täällä Suomessa 
tai no joo, kolme, jos Jannekin lasketaan, 
vaikka enemmän whippetfani onkin.

Vihdoin koitti SE suuri päivä, tammikuun 
alussa, jolloin pikkuiset alkoivat putkah-
della maailmaan. Tuli aika tasainen jako, 
neljä poikaa ja neljä tyttöä. Näytti siis sil-
tä, että parin kuukauden päästä Suomeen 
saapuisi muutama suloisuus, sekä poika et-
tä tyttö. Ei sillä värillä väliä vaikka jotain 
olisit päättänytkin, sillä sehän on niin, että 
kun salukinpentuja katselet, niin VAIN ja 
AINOASTAAN sydän on se, joka ratkai-
see, ei mitkään muut tunteet tai ajatukset.

Kun valinnat oli tehty, niin ei kun lippu-
ja varaamaan: lentokoneeseen, laivaan ja 
vuokraamaan vielä auto sieltä Saksan pääs-
tä. Meinasi hieman sydän läpättää, kun 
kasvattaja ilmoitti, että hän ei saakaan pa-
pereita valmiiksi noutopäivään mennes-
sä vaan hakua pitäisi siirtää viikolla eteen-
päin. No, se ei käynyt, koska meidän kaik-
kien liput olivat sellaisia, joita ei voinut 
enää vaihtaa. Joten pyysimme kasvattajaa 
kuitenkin yrittämään vielä, josko tuo so-
vittu päivämäärä onnistuisi. Ja onnistui-
han se. Oli hieman täpärällä, sillä viikon 
päästä tuosta päivästä rajat menivät kiin-
ni koronan takia ja pennut olisivat jääneet PÄIVIN SYLISSÄ PASCHDOU’S DHARII - 

”HELGA”

HARRIN SYLISSÄ PASCHDOU’S 
DSCHAWAHIR - ”ARON”

KAKSI ONNELLISTA PENNUN OMISTAJAA 
TRAVEMÜNDEN TERMINAALISSA 

ODOTTAMASSA PÄÄSYÄ LAIVALLE, 
KOTIMATKALLE.

YLÄKUVA: Kahdeksan viikkoiset pennut 
Paschdous kennelissä
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sinne kasvamaan eikä meillä olisi ollut mi-
tään tietoa, koska ne olisi voinut hakea 
Suomeen. Meillä oli siis onnenkantamoi-
nen mukana tässä projektissa.

Lähdimme siis matkaan ja koska lento läh-
ti aamulla varhain ja asumme kaikki koh-
tuu kaukana

Helsingistä, niin yövyimme hotellissa lä-
hempänä lentokenttää lentoa edeltävän 
yön. Unta ei millään tahtonut saada, koska 
ajatukset olivat jo tulevassa ja vähän jännit-
tikin, miten kaikki sujuisi. Varhain aamul-
la siirryimme kentälle ja koneeseen kohti 
Düsseldorfia. Lento sujui hienosti, vaikka 
en olekaan mikään lentämisen ystävä. Sit-
ten kentältä auton vuokrauspisteeseen. Yk-
si ainoa firma hyväksyi, että auto jätetään 
Travemünden satamaan, Sixt. Alun pitäen 
oli tarkoitus vuokrata samanmerkkinen au-
to, jollaisella olin neljä vuotta sitten teh-
nyt samanlaisen superreissun ja jolla oli iso 
paikka sydämessäni, mutta onneksi vaih-
doimme vähän isompaan, sillä emme muu-
ten olisi varmaan mahtuneet kaikki: pen-
nut, kangashäkki, suunnaton määrä tava-
raa kasvattajalta mukaan ja kolme ihmistä. 
No, nyt sydämessäni on paikka myös täl-
laiselle autolle.

Ja sitten kohti Kölniä pitkin Saksan mah-
tavia moottoriteitä, joilla ajaminen on yhtä 
nautintoa, jos ei ole ruuhkia. Meitä kovas-
ti jo odotettiinkin ja tuliaisten antamisen 
ja halaamisten jälkeen siirryimme koiratar-
haan, jonne pienokaiset laskettiin meihin 
tutustumaan. Muistan ajatelleeni, että hy-
vä ihme, olivatko pennut oikeasti noin pie-
niä! Siinä sitten riitti vauhtia ja vaarallisia 
tilanteita, vaikka muille jakaa, kun kahdek-
san pienokaista teki sitä, mitä ne parhaiten 
osaavat eli nautti suunnattomasti leikkimi-
sestä, juoksemisesta, painimisesta ym. Oli 
vaikeuksia välillä havaita, kuka oli kukin. 
Siinä vierähti muutama tunti, mutta sitten 
oli jo kiire eteenpäin, jotta ehtisimme il-
lalla lähtevään laivaan eli edessä oli yli 500 
kilometriä halki Saksan. Muutaman kerran 
pysähdyimme pissattamaan pentuja, jotka 
matkustivat turvallisesti yhdessä kangashä-
kissä. Matka meni hyvin kaikilta, vaikka 
poikien ns. ruuhkien kiertotie ei kyllä ol-
lut mikään erityisen nopsa oikotie, mutta 
muutama syvään hengitys ja peurojen väis-
tely, niin siitäkin selvittiin ehjin nahoin.

Myöhään illalla saavuimme Travemünden 
satamaan, jonne jätimme auton ja yritim-

me siirtää itsemme kaikkine tavaroinemme 
ja pentuinemme terminaaliin, joka ei ollut 
helppo tehtävä. Pienen odottelun jälkeen 
meidät siirrettiin pakettiautoilla (huom. se 
tavaramäärä) laivaan ja hytteihin ja muis-
taakseni uni tuli aika hyvin, oli sen verran 
rankka päivä ollut siitä, kun varhain aa-
mulla heräsimme hotellista. Pennut viih-
tyivät todella hyvin, koska saivat lähes ko-
ko matkan olla yhdessä, leikkiä tai nuk-
kua. Ja ihmisetkin pääsivät kukin vuorol-
laan vähän kävelemään ja tutustumaan lai-
van tarjontaan, kun joku jäi aina pentujen 
kanssa hyttiin. Taisi pojilla tulla laivan sau-
na ja poreammekin tutuksi matkan aika-
na. Pieni myrskyn poikanen ensimmäise-
nä aamuna aiheutti meikäläiselle hetkelli-
sen pahoinvoinnin, mutta onneksi se meni 
nopeasti ohi.

Puolentoista vuorokauden merellä olon jäl-
keen saavuimme viimein matkamme pää-
tepisteeseen eli Suomeen ja siirryimme sa-
tamassa odottaviin autoihimme. Harri 
käänsi auton keulan kohti Raumaa ja mei-
dän automme keula suuntasi kohti Kärkö-
lää. Pian pääsisimme tutustumaan parem-
min uuteen perheenjäseneemme. Kotona 
odottavaa laumaa odottikin yllätys.

Lopputulema: Rankka mutta antoisa mat-
ka ja olemme taas montaa kokemusta rik-
kaampia enkä tuntiakaan antaisi pois tai 
no, sen kiertotien. Ja mikä parasta olem-
me edelleen kaikki ystäviä ja Harrin sanoin 
”Olemme me huipputiimi yhdessä”.

KENNELIMME PERUSTIVAT 60-LUVULLA ISOVANHEMPANI EDITH JA HEINRICH HAGMANN.

Teksti: Salukien kasvattaja - Daniela ja 
Wilfried Bormacher

Minä synnyin vuonna 1966 ja 26.6.1968 
syntyi ensimmäinen Paschdou’s afgaani-
pentue (A pentue). Lapsuudessani vietin 
paljon aikaa isovanhempieni luona, joten 
rakkauteni koiria, koiraurheilua ja kasvat-
tamista kohtaan syntyi siellä. Autoin iso-
vanhempiani kasvatustyössä ja opin tuo-
na aikana paljon, myöhemmin suunnitte-
lin yhdistelmiä ja pentueita aktiivisesti hei-
dän kanssaan. Kennel Paschdou’s oli kaik-
kina noina vuosina menestyksekäs afgaa-
nikasvattaja ratajuoksussa, näyttelyissä ja 
maastojuoksussa.

Isoisäni kuoli vuonna 1995 ja minä tu-
tustuin nykyiseen mieheeni Wilfried Bor-
macheriin. Hän ei oikeastaan koskaan ol-
lut halunnut koiraa, mutta tämä ajattelu 
muuttui aika nopeasti ja hän alkoi auttaa 
isoäitiäni ja minua.

Kävimme aktiivisesti eri tapahtumissa ja 
olimme myös kansainvälisesti menesty-
neitä. Koiramme voittivat muun muassa 
Maailmanmestaruuden ja Europanmesta-
ruuden radalta.

Tutustuimme molemmat salukeihin lä-
hemmin ja rakastuimme muun muassa 
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Iranpars Baomid

Mamnounas’s Gshagata

Touran

Paschdou’s Begum ja Binaa í ja Baomid

Konya, Turkin tuonti

DE Ch DWZRV, VDH Ch Landessieger NRW 
und Niedersachen Paschdou’s Bawar

B-pentueen vanhemmat

Mamnouna’s Chaharazad Shiriin sekä sen 
sisaruksiin, joiden luonne ja käyttöominai-
suudet vakuuttivat meidät. Ja näin syntyi 
toiveeni ostaa saluki.

Kesti kuitenkin melkoisen kauan ennen 
kuin toive toteutuisi. Vuonna 2000 kuo-
li isoäitini, me menimme naimisiin ja hei-
näkuussa 2000 syntyi ensimmäinen Da-
niela ja Wilfried Bormacherin kasvattama 
Paschdou’s afgaanipentue (R pentue).

Huhtikuussa 2009 saimme vihdoin ensim-
mäisen salukimme, Iranpars Baomid’in (s. 
23.8.2008), joka oli unelmayhdistelmästä 
Touran x Mamnounas’s Gshagataa’i. Tou-
ran oli todella kaunis tuontinarttu Iranis-
ta ja Gshagataa’i puolestaan Mamnouna’s 
Cheschmeshin poika.

Baomid oli jo lähes 7,5 kuukauden ikäi-
nen tullessaan meille ja sopeutui loistavas-
ti meidän afgaaniuroslaumaamme. Baomid 
oli oikea auringonpaiste. Sen piti jäädä ai-
noaksi salukiksi, mutta sattumalta kuulim-
me Konyasta, joka etsi uutta kotia. Se oli 
kotoisin Turkista ja etsi uutta kotia, minkä 
se löysi luotamme 7,5 kuukauden ikäisenä.

Näin meillä oli nyt 2 salukia ja 3 afgaania.

Emme koskaan suunnitelleet kasvattavam-
me salukeja, mutta molempien salukien 
olemus sai meidät sitten kuitenkin eräänä 
päivänä muuttamaan suunnitelmamme ja 
27.1.2013 syntyi B-pentueemme.

Päätimme käyttää Iranpars Baomidille 
urosta Yazal el Riad (Qasidah el Riad x Ar-
kandasch Erkan), joka oli nopea Europan-
voittaja 2003 ja kaunis uros, joka oli turk-
kilaisista tuontilinjoista ja vanhoista, hyvät 
käyttöominaisuudet omaavista El Riad-lin-
joista ja linjasi Baomidin tapaan myös 
Mumtachir-ar-ihiin.

Ensimmäisessä salukipentueessamme 
oli 7 pentua: 3 urosta ja 4 narttua griz-
zlen, punaisen ja kermanvärisinä sekä 
particoloreina.

Pentueesta kaikki löysivät aktiiviset kodit 
ja niistä tuli erittäin menestyneitä maas-
tojuoksussa ja näyttelyissä. Paschdou’s Be-
gum jäi meille ja siitä tuli erittäin menes-
tynyt: DE Ch VDH, DWZRV Coursi-
ng Ch, DE Ch für Schönheit & Leistung, 
FI-KVA-m.
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Siitä tuli myös C-pentueemme emä, joka 
syntyi 8.12.2007. Isänä oli Tizpa Porgour-
har Isfandiyar, joka oli erittäin menestynyt 
maastojuoksijauros ja muun muassa Eu-
roopanmestari maastojuoksussa vuodelta 
2015. Se oli linjasiitetty Begumin turkki-
laisiin tuontilinjoihin ja El Riad- linjoihin.

C-pentueessamme oli 7 pentua: 2 urosta ja 
5 narttua ja väreinä punainen ja particolor. 
Ne aloittivat vuoden 2019 puolessavälissä 
maastojuoksukautensa ja aloittivat sen hy-
vin menestyksekkäästi.

Paschdou’s Cha’ima, joka on meidän omis-
tuksessamme, voitti 3 kansainvälistä maas-
tojuoksukilpailua Alankomaissa, Saksan 
mestaruuden 28 nartusta sekä Saksan vint-
tikoiraliiton (DWZRV) kilpailun ”Schön-
heit und Leistung” näyttely- ja käyttöpuo-
len tulosten perusteella.

Cha’iman sisar Paschdou’s Chuwan (Kuva 
D14), jonka omistaa Wim Scharroo, voitti 
suuren kansainvälisen maastojuoksukilpai-
lun 30 nartusta Rhenostrandissa Alanko-
maissa ja sen veli Paschdou’s Catyoumanni 
(Kuva D15), jonka omistaa Jaqueline La-
garde, voitti tuossa kilpailussa urokset.

D-pentueemme (Paschdou’s Begum x 
Werschan von Iransamin) syntyi 20.1.2020 
ja siinä oli 8 pentua, 4 urosta ja 4 narttua. 
Pentueen molemmat vanhemmat ovat me-
nestyneet sekä käyttö- että näyttelypuolella 
(”Schönheit und Leistung”).

Paschdou’s Begum

C-pentueen vanhemmat

C pentue 8 viikon iässä

Paschdou’s Cha’ima

Werschanin valitsimme urokseksi, koska se 
linjaa Begumin turkkilaisiin tuontilinjoi-
hin ja vanhoihin Mamnouna’s linjoihin ja 
sillä on myös paljon Iranin tuontitaustaa. 
Werschan ei omaa pelkästään hyviä käyt-
töominaisuuksia, vaan sillä on ollut myös 
paljon näyttelymenestystä.

Kuva D18 DE KVA-r, Verbandsieger für 
Schönheit und Leistung -19, Bundes-
rennsieger 19, Kurzstreckenmeister -18, 
DWZRV Sieger Schönheit und Leistung, 
Vize Europasieger -17 ja -19 Werschan von 
Iransamin

Olemme hyvin jännittyneitä siitä, millai-
seksi D-pentueemme kehittyy. Myös tämä 
pentue pääsi aktiivisiin koteihin ja olem-
me erittäin onnellisia siitä, että Paschdou’s 
Dschawahir meni Harri Niemelle ja 
Paschdou’s Dharii Päivi ja Janne Lehtikan-
kaalle ja saivat näin loistavat kodit.

Olemme erittäin onnellisia kolmesta en-
simmäisestä salukipentueestamme. Kasva-
tustavoitteemme on kasvattaa hyväluon-
teisia, sosiaalisia, käyttöominaisuuksiltaan 
vahvoja ja kauniita salukeja ja tämä on to-
teutunut kolmessa pentueessamme enem-
män kuin hyvin. Käytämme kasvatusta-
voitteeseemme pyrkiessämme vahvaa lin-
jasiitosta ja Iranin ja Turkin tuontilinjoja.

Kiitämme koiriemme omistajia näiden tar-
joamista hyvistä kodeista ja siitä, että he 
tuovat koiriamme esiin.

D-pentueen vanhemmat

D-pentue 7 viikon ikäisenä

Paschdo’s Djira’sade
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Hannu Haapala
Olen Hannu Haapala, 60-vuotias, vihtiläi-
nen salukiharrastaja vuodesta 1990 lähtien. 
Taide harrastuksena on kuulunut aina elä-
määni ja on edelleen vahvasti läsnä jokapäi-
väisessä arjessani. Pääosin maalaan muoto-
kuvia koirista ja hevosista, ja viimeaikoina 
myös ihmisten maalaaminen on ollut vah-
vasti mukana tekemisessä. Lisäksi kaiver-
ran lasia, sisältäen ikkunataulut, viinilasit 
ja maljakot. Töitäni löytyy nykyisin jo lä-
hes 40 maasta, levittyen ympäri maailmaa.

Kesällä 2020 osallistuin Museum/India, 
Mumbai järjestämään kansainväliseen tai-
denäyttelyyn, joka jaettiin 22 maahan, li-
säksi sain kutsun (honour of artist) Tuni-
sian taide- ja valokuvausorganisaation jär-
jestämään virtuaalinäyttelyyn.

Tätä kirjoittaessa valmistaudun Italiassa 
syyskuussa avattavaan kansainväliseen ju-
rytettyyn ryhmänäyttelyyn, jonka avajai-
set on syyskuun lopulla etelä-Italiassa si-

jaitsevassa Salernon kaupungissa ja jatkuen 
3 muussa kaupungissa pitkälle vuoteen 
2021. Tästä mahdollisuudesta olen hyvin 
otettu ja ylpeä.

Taide harrastuksena on 
kuulunut aina elämääni ja 
on edelleen vahvasti läsnä 
jokapäiväisessä arjessani.
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Sirkku Moilanen
Olen 1973 syntynyt itseoppinut taidemaa-
lari Orimattilan Artjärveltä. Kotoisin olen 
Kainuusta ja asustellut pitkin Suomea.

Minulle myönnettiin työkyvyttömyyselä-
ke vuonna 2009 sijoitusneuvojan amma-
tista, ja siitä lähtien on ollut aikaa maalata 
ja kokeilla erilaisia tapoja luoda kuvia pa-
perille ja kankaalle. Koska kotonani asuu ja 
on asunut persianvinttikoiria eli salukeja, 
ovatkin ne pysyvä inspiraation lähde maa-
lauksiini. Myös hevoset ovat lähellä sydän-
tä kuten myös linnut.

Maalaan akvarelleilla, joilla aloitin ja myös 
akryyleilla ja öljyillä. Viimeisin media jota 
olen innostunut kokeilemaan on ammat-
titasoiset värikynät eli polychromos-kynät.

Ensimmäinen näyttelyni oli 2010 Öreb-
rossa ja 2011 Galleria Kiepissa ja toinen 
vielä samana vuonna Kuopiossa. Sitten 
olenkin keskittynyt luomaan ja vuosiin on 
mahtunut luovempia ja vähemmän luovia 
kausia, kuten alaan kuuluu.

Viime aikoina olen tietoisesti opetellut 
käyttämään värejä, koska maailma on vä-
rejä täynnä, turkoosi ja terrakotan punai-
nen ovat tällä hetkellä kaikkein inspiroi-
vimpia mutta myös kaikki väriyhdistelmät 
ovat kokeilussa.

Idea maalaukseen lähtee yleensä siitä, et-
tä haluan kokeilla jotakin juttua, joka olen 
nähnyt jonkin jossakin tai keksin itse ja ko-
keilen. Seuraan internetissä monia erilaisia 
taiteilijoita hakien vaikutteita ja uutta ja 
opiskelen lisää.

Työni menevät pääasiassa kaupaksi Face-
bookin kautta ja niitä on useassa taide-
kokoelmassa ainakin Suomessa. Maala-
uksia on matkannut mm. Pohjoismai-

Viime aikoina olen 
tietoisesti opetellut 
käyttämään värejä, 

koska maailma on värejä 
täynnä, turkoosi ja 

terrakotan punainen ovat 
tällä hetkellä kaikkein 

inspiroivimpia mutta myös 
kaikki väriyhdistelmät  

ovat kokeilussa. 

hin, Saksaan, Ranskaan, Yhdysvaltoihin ja 
Moskovaan.

Töitäni on myös julkaistu Suomen, Ruot-
sin ja Yhdysvaltain Salukijulkaisuissa, sarja-
kuvia, kuvituksia ja kansikuvia.

Useita erilaisia projekteja on suunnit-
teilla, joten aika näyttää mihin kaikkialle 
ehdinkään.

Artjärvellä 30.7.2020
Sirkku Moilanen
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Heidi Lappalainen
Monista elämäni aikaisista intohimois-
ta ovat helpoimmin sovitettavissa yhteen 
salukit ja taide. Aloittaessani koiraharras-
tuksen en tosin vielä tiennyt, että nämä 
kaksi voisivat tukea toisiaan. Lapsena piir-
telin ja maalasin paljonkin, mutta opintoni 
taiteen ja viestinnän parissa olivat aika ma-
sentavia eivätkä ainakaan parantaneet itse-
luottamustani oman osaamiseni suhteen.

Oli täysin sattumaa, että päädyin töihin 
taidegalleriaan (GalleriaKONE & taidelai-
naamo, Hämeenlinna) kesällä 2014. Siellä 
sain uusia näkökulmia moniinkin asioihin 
ja mahdollisuuden osallistua metalligrafii-
kan kurssille, missä yllätin itseni tekemäl-
lä kelvollista jälkeä. Jatkoin tätä harrastus-
ta kolmisen vuotta kunnes muutin paikka-
kunnalta. Myöhemmin ihan toisenlainen 
työsuhde sai aikaan sen, että aloin maala-
ta vesiväreillä eikä mennyt kauaakaan, en-
nen kuin paperille alkoi ilmestyä salukeja.

Alkuun maalasin helposti päivittäin ja aa-
musta iltaan, mutta sittemmin ovat tulleet 
tutuksi useita kuukausia kestävät kaudet, 
joiden aikana ei saa aikaiseksi kuvan kuvaa. 
Vuosi 2020 on ollut suurelta osin tällai-

nen, mutta muutama akvarelli on kuiten-
kin syntynyt. Lisäksi olen tehnyt kokeiluja 
syanotypian ja vastaavien tekniikoiden pa-
rissa – lähinnä sukutauluja silkille ja vedok-
sia omista maalauksista erilaisille kankaille.

Olen osallistunut järjestämääni yhteisnäyt-
telyyn Kiuruveden kulttuuritalolla ja muu-
tama työni on ollut esillä myös Orimatti-
lan kirjastolla. Ahkerampaa julkituomis-
ta on hidastanut saamattomuus ja korkeat 
vaatimukset kehystyksen suhteen.

Heidi Maria Lappalainen (s. 1980) 
Non Serviam

- olen tehnyt kokeiluja 
syanotypian ja vastaavien 

tekniikoiden parissa - 
lähinnä sukutauluja 

silkille ja vedoksia omista 
maalauksista erilaisille 

kankaille.
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Teksti: Liisa Tikka
Kuvat: Liisa Tikka ja Johanna Rahnasto
Julkaistu aiemmin Canis-lehdessä.

Pitkänlinjan koiratarvikealan toimija Mar-
jaleena Koivisto tunnistaa ilmiön ja puis-
telee päätään. “Ei. Tavallisella ompeluko-
neella ei yksinkertaisesti voi tehdä turvalli-
sia varusteita ainakaan isommalle, vetäväl-
le koiralle”, hän sanoo. “Kaikki koirat, kil-
tit ja rauhallisetkin, voivat ajoittain rynnä-
tä jonkin perään, tai voi sattua jotain muu-
ta, mikä aiheuttaa suurempaa painetta om-
peleille – ja ne voivat sitten yhtäkkiä tulla 
tiensä päähän ja rikkoontua.”

Tavallinen ompelukone ei käy

Kotikäyttöön tarkoitetussa ompelukonees-
sa oleva jousi on sen verran löysä, ettei se 
kiristä lankaa tarpeeksi ompeluvaiheessa. 
Tällöin lanka voi vähitellen hinkkautua 
poikki käytössä. Tätä ei voi yleensä huo-
mata paljaalla silmällä. Ompeleet haperoi-
tuvat, ja ykskaks panta hajoaa vailla mitään 
sen suurempaa syytä ja rasitusta.

Teollisuuskäyttöön tehtyjä ompelukoneita 
on kaupan, ja ammattimaisilla varusteiden 
tekijöillä sellainen tai useampi onkin. Teol-
lisuuskoneeseen mahtuu yleensä myös pak-
sumpaa lankaa kuin kotikäyttöön tarkoitet-
tuihin koneisiin. Myös langan rakenne on 
erilainen kuin mitä normaaliin kotikonee-
seen käytetään. Kotikoneisiin normaalisti 
myytävän langan paksuus on #100. Lan-
kojen vahvuusnumero on käänteinen lan-
gan vahvuuteen nähden. #100-lanka sopii 
erittäin keveisiin vaate- ja varusteprojektei-
hin. #50 ja #70 sopivat vaatteiden tikkauk-
siin ja keveisiin varusteprojekteihin. Polyp-
ropeeni-nauhojen ompeluun sopivin lanka 
kestävyyden kannalta on #36. ”#100-vah-
vuista lankaa käyttäisin vain saumurilan-
gaksi kohtaan, jossa saumaan ei kohdistu 
rasitusta”, Koivisto kertoo.

Moni korjauttaa rikkimenneitä koiratar-
vikkeita suutarilla. Suutarin välineet voi-
vat tähän sopiakin, mutta on hyvä tarkis-
taa, onko tekijällä mitään käsitystä koiran-
pidosta. Jos henkilö ei ole koiraihminen 
laisinkaan, ei hän välttämättä osaa ajatella 
tarvikkeiden kestävyyden tarvetta ja kaik-
kea sitä kulutusta, mille tuote voi altistua.

Hyvät materiaalit

Nahkaa pidetään usein kestävänä ja pit-
käikäisenä materiaalina, mitä se hoidettu-
na onkin. Kuivuessaan nahka heikkenee ja 
saattaa alkaa halkeilla ja murtua. Nahka-
taluttimet ja vastaavat on hyvä hoitaa pa-
ri kertaa vuodessa puhdistamalla ja huol-
tamalla ne vaikkapa nahan hoitoon tarkoi-
tetuilla aineilla. Samalla tuote on hyvä tar-
kistaa ja tarvittaessa hankkia uusi, ehjä tuo-
te tilalle.

Nahka houkuttelee koiria usein pureske-
lemaan, sillä materiaalihan on samaa kuin 
mistä puruluutkin tehdään. Koiran pur-
ressa nahkahihna napsahtaa hyvin helpos-
ti poikki. Nylonista tai muuta tekstiilitalu-
tinta koira ei yleensä saa vastaavasti yhdellä 
rouskaisulla katki, kun nauhan pitkittäis-
kuidut jäävät hampaiden väliin.

Lyhyellä tikillä pannan leveyssuunnassa il-
man tukimateriaalia ommeltu nahkapanta 

Vaaralliset varusteet
Käsityölehdissä on jo vuosia ollut koirien villapaitaohjeita ja joskus myös kaavat ja ohjeet 

kotitekoisen manttelin tekemiseen. Samalla on noussut innostus tehdä 
muitakin koirien varusteita itse: pantoja, valjaita, hihnoja, juoksuvöitä… 

Miksi ostaa kalliita varusteita kaupasta, kun voi tehdä itse nätimpiä helposti kotona? 
Tai jopa tienata vähän ylimääräistä myymällä näitä tekemiään tuotteita!

Kotiompelukoneella tehdyt om-
peleet haperoituvat, ja ykskaks 
panta hajoaa vailla mitään sen 
suurempaa syytä ja rasitusta.

on myös huono ostos. Olipa sauma tehty 
lukon tai talutusrenkaan kiinnityskohtaan, 
heikentää tällainen ompelu nahkapannan 
kestävyyttä merkittävästi. Ompelun reiät 
pannassa aiheuttavat kuin postimerkistä 
tutun repäisemislinjan. Sama pätee myös 
nahkaisten, vahvikkeettomien valjaiden ja 
taluttimien rakenteisiin.

Metalliosat

Moni ajattelee, että metallinen ketju on 
kestävin vaihtoehto varusteisiin. Koivisto 
varoittelee kuitenkin, että vaikka teorias-
sa näin on, ei tuotevikoja voi kuitenkaan 
unohtaa. Esimerkiksi ketjupannan jokai-
sessa lenkissä on hitsaussauma, ja sauma 
voi aina rikkoutua tai olla jo alun perin jää-
nyt joko osittain tai kokonaan hitsaamatta. 
Jos pannassa on 50 lenkkiä, on jo kohtuul-
linen todennäköisyys, että joku näistä on 
heikko. Vikaa ei välttämättä pysty edes nä-
kemään päältä päin, jos ketjuun on laitettu 
nikkelöinti päälle.

Poikittaissuuntaiset ompelu-
reiät nahkatuotteessa aiheut-

tavat kuin postimerkistä tutun 
repäisemislinjan.

Kaikkien varusteissa käytettyjen lenkkien 
tulisi olla hitsattuja. Valaessa osiin jää hel-
posti ilmakuplia, jolloin ne voivat rikkoon-
tua jopa vain putoamalla lattialle. Myyn-
nissä on myös valettuja D-lenkkejä, sää-
tösolkia ja muita vastaavia koiratuotteis-
sakin käytettyjä osia, jotka on kuitenkin 
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tarkoitettu aivan muuhun käyttöön, ku-
ten esim. laukkuihin. Valetun ja hitsatun 
O- ja D-renkaan erottaa siitä, että hitsattu 
valmistetaan aina jonkinlaisesta metallilan-
gasta, litteästä tai pyöreästä, ja silloin koko 
osa on samanlaista materiaalia ja hitsaus-
sauman kohta on löydettävissä.

Liipaisinlukot ovat monen koiranomis-
tajan mieleen, koska ne ovat helppokäyt-
töisiä. Ne ovat myös aina valettuja. Tämän 
vuoksi vastuullinen pannantekijä hank-
kii osat paikasta, jonka laatuun voi luot-
taa. Pääosin valetut liipaisinlukot tulevat 
Kaukoidästä, mutta koska tuotteiden kirjo 
siellä on niin valtava, kannattaa lukot ostaa 
Euroopasta sellaisilta tukkureilta, jotka vas-
taavat laadustaan. Messinkisekoite on va-
lulukon materiaalina yleensä kestävämpää.

BGB-lukoista pitävät monet koiraharrasta-
jat. Tämä lukko on prässätty levyistä, min-
kä vuoksi se on äärimmäisen kestävä. Lu-
kon potentiaalinen vaara piilee siinä, että se 
voi juuttua koiran akillesjänteen ympäril-
le, eikä sitä tällöin saada irti yleensä muu-
toin kuin eläinlääkärillä. Ongelman riskiä 
kuitenkin on helppo vähentää merkittäväs-
ti sillä, ettei koskaan jätä koiran hihnaa esi-
merkiksi auton takaluukkuun tai lattialle 
niin, että siihen voisi jalka tarttua kiinni.

Kukaan ei valvo

Vaikka tuotanto olisi sinällään kunnossa ja 
materiaalit hyviä, voi varusteen suunnit-
telu olla kehno. Eläinten tuotteille ei ole 
olemassa mitään säädöksiä tai vaatimuk-
sia. Marjaleena Koivisto kertoo, että esi-
merkiksi pelastusliivit, jotka on tarkoitet-
tu eläimen hengen pelastamiseen, voivat 
nekin olla puutteellisia tai jopa vaarallisia. 
Esimerkiksi pelastusliiveissä ei ole mitään 
vaatimusta siitä, paljonko kelluttavaa ma-
teriaalia liiveissä tulee olla. Ja vaikka liivit 
itsessään olisivatkin muuten hyvät, voivat 
esimerkiksi liivejä paikallaan pitävät rem-
mit olla niin heikot, ettei koiraa voi nostaa 

ylös veneeseen sen pudottua. Joskus kiin-
nitysremmit löystyvät jo ihan omia aiko-
jaankin esimerkiksi koiran uidessa. On sa-
nomattakin selvää, että tällainen tuote ei 
toimi koiran hengen pelastajana onnetto-
muushetkellä. Jos liivi ei kestä koiran nos-
tamista ostohetkellä, niin se tuskin kestää 
tosipaikan tullenkaan.

Myynnissä on myös erilaisia autoiluun liit-
tyviä tarvikkeita, jotka eivät mitenkään 
suojaa koiraa kolaritilanteessa. Muoviluk-
koiset valjaat, omiin valjaisiin kiinnitettä-
vät turvavyöjatkot ja muut vastaavat tuot-
teet ovat vakavamman onnettomuuden 
sattuessa täysin hyödyttömiä. Ainoastaan 
turvavyömateriaalista valmistetut metalli-
solkiset valjaat ovat läpäisseet Saksan auto-
liiton testin. “Kaupasta löytyy todella mo-
nenlaisia tuotteita autoiluun, mutta jättäi-
sin kaikki sellaiset tuotteet ostamatta, jois-
sa on muoviosa. Tämä on ehkä helpoin ta-
pa kuluttajalle onnistua turvallisemmassa 
hankinnassa”, sanoo Koivisto.

Suunnittelun kukkasia

Yleistä on myös, että kaulapannassa on 
muovinen lukko ja sen vieressä yksi ren-
gas taluttimen kiinnitystä varten. Muovi-
lukkoa ei ole tehty kestämään kulutusta ja 
iskuja. Taluttimen kiinnityksen vuoksi luk-
koon kohdistuu jatkuvasti painetta, min-
kä vuoksi se voi rikkoontua ja koira pääs-
tä irti. Turvallisessa pannassa on kiinnitys-
rengas lukon molemmin puolin, ja koi-
ra kytketään niistä molemmista. Muovilu-
kon mahdollisesti rikkoontuessa panta py-
syy edelleen kiinni taluttimen lukon avulla. 
Kaksirenkaista pantaa ei voi käyttää puoli-
kiristävänä pantana käyttäen talutinta vain 
lukon säätöosan puolella, sillä lukko ei kes-
tä moista rasitusta. Samoin nauha ei pa-
laudu kunnolla ja panta voi jäädä kurista-
maan koiraa. Myöskin kaikki merkintään 
tarkoitetut irralliset osat kannattaa tällai-
sessa pannassa kiinnittää liikkumattomaan 
renkaaseen mahdollisen tartunta- ja tukeh-
tumisvaaran välttämiseksi.

Tarranauha on materiaali, joka on kätevä 
tuotteiden säätämisessä. Se ei kuitenkaan 
ole niin vahvaa, että panta tai valjas voitai-
siin kiinnittää yksistään sellaisen avulla. Jos 
siis tuotteessa on kokosäätö yksin tarranau-
han avulla, kannattaa miettiä, onko se tur-
vallinen käyttää.

Niin ikään helsinkiläisellä Laura Peltosel-
la oli toistuvaa epäonnea ulkoilutusvälinei-
densä suhteen. Peltosella käyvä koiranhoi-
taja oli ulkoiluttamassa hänen kahta bor-
dercollietaan, kun pentukoiran taluttimen 
lukko hajosi pääkaupungin ehkä vilkkaim-
man kadun varrella. Onneksi harrastuskoi-
raksi ajateltu Rei-pentu oli jo koulutettu 
niin pitkälle, että hoitaja sai sen kutsuttua 
luokseen ja turvaan. Myöhemmin perheen 
toinenkin samanlainen, vastaostettu talu-
tin rikkoontui aikuisen bordercollie Pepin 
ravistaessa turkkiaan ulkoilun yhteydessä. 
Tuotteista ostopaikkaan reklamoidessa kä-
vi ilmi, että lukot olivat ns. piraatteja eivät-
kä alkuperäisiä BGB-lukkoja. Peltonen sai 
alkuperäisillä lukoilla varustetut taluttimet 
tilalle. Tilanteen saattoi kuitenkin outoon 
valoon tieto, että kauppa tiesi saaneensa 
piraattilukollisia hihnoja, mutta laittoi ne 
kuitenkin normaalin tapaan myyntiin.

Punosta parhaimmillaan

Ottilia Leikkonen myy käsintehtyjä pan-
toja ja taluttimia QwiDog-tuotenimellä. 
QwiDogin tuotteet on valmistettu para-
cordista. Se on nailonista tai polyesteristä 
valmistettua punosta, joka on alun perin 
kehitetty palvelemaan Yhdysvaltain armei-
jan laskuvarjojoukkoja. Nykyään paracord 
on etenkin eränkävijöiden suosiossa moni-
käyttöisenä yleisnaruna, sillä se on kestä-
vää ja kevyttä.

· Nahkataluttimet ja vastaavat 
on hyvä hoitaa pari kertaa vuo-
dessa puhdistamalla ja huolta-
malla ne vaikkapa nahan hoi-

toon tarkoitetuilla aineilla.

Sattumuksia

Helsinkiläinen Heini Repometsä hankki 
eläinkaupasta länsigöötanmaanpystyko-
rvalleen näyttelytaluttimen. Talutinta oli 
käytetty jo useita kertoja ennen yllättävää 
rikkoontumista. Penni-koiran arvostelu oli 
jo onnistuneesti ohi, kun kehästä jo pois-
tuttuaan koira tempaisi hieman hihnassa ja 
talutin katkesi. Näyttelytalutin oli kankai-
nen, mutta panta- ja hihnaosuuden välis-
sä oli metallilenkki, joka rikkoontui. Pen-
ni-koira juoksi innokkaasti takaisin kehään 
seuraavan luokan koirien sekaan, josta tus-
kastunut omistaja sitä sitten kalasti.

· Ketjupannan jokaisessa lenkis-
sä on hitsaussauma, ja sauma 
voi aina rikkoutua tai olla jo 
alun perin jäänyt joko osittain 

tai kokonaan hitsaamatta.
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Leikkonen kertoo uransa alusta näin: 
“Aloin tehdä käsitöitä helmikorujen ja 
avainnauhojen muodossa vuonna 2012 
ollessani ensimmäistä kertaa äitiyslomal-
la. Luovuuden puuskat piti saada kanavoi-
tua johonkin mieleiseen tekemiseen. Koi-
ramainen punontaharrastus puolestaan al-
koi tämän jälkeen helmikoristeltujen näyt-
telyhihnojen tekemisestä.”

Hieman myöhemmin Leikkonen löysi pa-
racordin ja kiinnostui siitä. “Näyttelyhih-
nojen tekijöitä oli jo runsaasti, mutta pa-
racordpantoja ei juuri kukaan Suomessa 
tehnyt myyntiin. Paracord vakuutti minut 
monipuolisena ja koiratarvikkeisiin sopiva-
na materiaalina, ja aloin opettelemaan eri-
laisia punontatapoja”, hän muistelee.

Paracord itsessään on todella kestävä naru: 
tyypin III paracord on halkaisijaltaan noin 
4 mm paksua, ja sen vetolujuus on noin 
250 kg. Huonolaatuisen ”tekoparacordin” 
tunnistaa herkästä rispaantumisesta. Sen 
sisänyörit voivat olla vaikka puuvillaa, jo-
ka ei kestä vetoa tai sääolosuhteita, kuten 
nailon ja polyester. “Internetistä saa tilat-
tua kaikenlaista kiinakamaa, joten tarkka-
na saa olla, jotta materiaali on laadukasta. 
Olen onneksi löytänyt muutaman luotto-
toimittajan käyttämilleni paracordeille ja 
voin luottaa niiden laatuun ja hyvään saa-
tavuuteen. Laatuerot naruissa ovat aivan 
käsin kosketeltavia, eli kokemuksen myö-
tä laaduntarkkailu on helppoa”, Leikkonen 
kuvailee.

Vastuullinen pannantekijä 
hankkii osat paikasta, jonka 

laatuun voi luottaa ja osaa va-
lita oikeanlaiset osat kuhunkin 

käyttötarkoitukseen.

 Eläinten tuotteille ei ole ole-
massa mitään säädöksiä tai 

vaatimuksia.

QwiDog-tuotteissa ei ole koneella om-
meltuja saumoja, mutta punoksen päätte-
ly vaatii asiantuntemusta. Jotta punotut ta-
luttimet ja pannat olisivat kestäviä, täytyy 
päättelyt tehdä punomalla jonkin matkaa 
takaisin päin tai ompelemalla paracordneu-
lan avulla punoksen sisään. Päättely ei kos-
kaan voi olla vain sulatetun narunpään va-
rassa, vaan rakenne täytyy varmistaa niin, 
ettei päättelyyn kohdistu suoraa voimaa. 
Ottilia Leikkonen suhtautuu turvallisuu-

teen vakavasti: “Vaikka tuotteitteni ul-
konäkö on minulle tärkeää, niin mieluum-
min tingin siitä kuin turvallisesta ja varmis-
tetusta päättelystä. Paracordista punottuja 
tuotteita näkee jonkin verran myynnissä eri 
paikoissa, ja valitettavan usein päättelyt on 
niissä tehty vastaamaan käsirannekkeissa 
nähtävää päättelyä. Puutteellisesti päätel-
ty panta ei pidä muotoaan, punos liikkuu 
ja kiertyy metalliosiensa suhteen, ja loppu-
tuloksena on jotain, mikä ei enää palvele 
käyttäjäänsä.” 

Leikonen arvostaa itsekin kotimaisuutta ja 
on hakenut tuotteilleen Avainlippumerkin. 
Hän on myös PRO Kädentaitajat ry:n jä-
sen. “Valmistuksen eettisyys on yksi asia, 
jota sopii pohtia, sillä se vaikuttaa nykyään 
meihin kaikkiin, kun voimme tilata tarvik-
keita ympäri maailmaa. Halpa muutaman 
euron talutin ei esimerkiksi ole välttämät-
tä turvallinen materiaalien suhteen (kestä-
vyys, kemikaalit jne.) saati tuotettu eetti-
sesti kestävissä olosuhteissa”, hän muistut-
taa lopuksi.
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VA A R A L L I S E T  VA R U S T E E T

Vasemmalla pistooli- eli liipaisinlukko ja 
oikealla BGB-lukko. Keskimmäinen lukko 
on ns. papukaijalukko. Sitä pidetään kaik-
kein huonoimpana vaihtoehtona, koska sen 
leuat eivät ole kovin kestävät.

Hitsatussa D-lenkissä näkyy selkeä sauma. 
Valettu lenkki on yhtenäinen. Pieni hitsattu 
lenkki on huomattavasti kestävämpi kuin 
isompi, valettu lenkki.

Nahkatuotteessa leveyssuunnassa tehdyt 
ompelun reiät aiheuttavat postimerkistä 
tutun repäisemislinjan.

Hyvin pehmeästä nahasta ilman kangas-
vahviketta tehty nahkapanta on hauras ja 
voi rikkoontua käytössä.

Vertailevat kuvat kahden taluttimen 
ompeleista: ylempänä huonosti tehty 
teollinen talutin ja alempana asiallisesti 
ommeltu kotimainen käsityöyrittäjän 
tuote.

Turvallisessa pistolukkopannassa on 
kiinnitysrengas lukon molemmin puolin, 
ja koira kytketään niistä molemmista.
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Maija Nissinen kuvailee sisustussuunniteli-
jansa työtä seuraavasti:

Meillähän kolme ensimmäistä salukia oli-
vat melko maltillisia tuhoissaan: kahden 
ensimmäisen listalle mahtui lähinnä huo-
nekasveja, puisten huonekalujen nurkkia, 
omia leluja ja kenkiä (+ yhdet rekisteripa-
perit, ei omat tokikaan). Kolmas taas sai 
tuhottua säälittävästi vain itkuhälyttimen 
johdon ja pienen palan tapettia seinästä. 
Näin ollen neljäntenä tullut Filla osoit-
tautui hiuksia nostattavan tuhovoimaisek-
si. Kipsilevyseinään tuli useita, miltei lä-
pi asti olevia reikiä, ikkunan poka on ny-
kyään taidokkaasti paikattu ja takan muu-
rista puuttuu vieläkin pala. Vesikupin kaa-
taminen työpäivän aikaan sai aikaan pie-

nimuotoisen vesivahingon ja laminaattien 
uusimisen muutaman neliön alalta (ei ku-
via – sattuneesta syystä). Jos tästä episodista 
jotain hyvää seurasi, niin isäntäpä teki sit-
ten tämän episodin innoittamana ihan oi-
kean innovaation eli taatusti kupin paikal-
leen lukitsevan ja raahaamisen ja kaatami-
sen estävän juomakuppitelineen.

Myös kameran muistikortti löytyi pihalta 
pureksittuna – miten se sinne joutui, on 
täysi mysteeri. Sohvaa, jopa metallirun-
koista, jyrsittiin. Kirjoja, keittiövälinei-
tä, kenkiä ja lapsen leluja tuhottiin armot-
ta lukuisia. Nojatuoli oli sitten jo Fillan ja 
vuotta nuoremman Mintun yhteisprojek-
ti. Myös nojatuolin perillinen, rottinkinen 

TuhonurkkaTuhonurkka
Sanotaan, että salukeista joka toinen on kiltti, joka toinen… toimelias. 
Ohessa esimerkkejä toimeliaiden salukisisustussuunnittelijoiden töistä.

pesätuoli, on nykyään terassipetinä kärsit-
tyään lukuisia puremaperäisiä vahinkoja 
ronttinkiosiinsa. Oma peti on toki hajotet-
tu pariinkin otteeseen ja mattoja nypitty.

Lohdun sanoiksi kuitenkin, että kyllähän 
tämä tuho-osasto rauhoittuu, kun koi-
ra (se nuorempikin) ylittää 1–1,5 vuoden 
rajapyykin ja varsinkin jos ikäväksi tavak-
si muodostuneen seinän jyrsimisen katkai-
see esim. pitämällä koiralla hetken kennel-
koppaa yksinoloaikoina. Meillä parin kuu-
kauden kennelkoppakausi katkaisi seiniin 
ja irtaimistoon kohdistuneen tuhon kier-
teen ja koira oppi rauhoittumaan työ-
päivien aikana.

Maija Nissinen:  
Fillan (Nucada’h Arni) mielestä hänen 
ja työtoverinsa Mintun yhteistyönä 
tuunaama nojatuoli on parhaassa 
käyttöiässä, eikä missään tapauksessa 
vielä kaatopaikkatavaraa.

Charlotta Caraveo:  
Neppe on useaan ot-
teeseen yrittänyt löytää 
kyseiselle palmulle pa-
rempaa paikkaa. Sopiva 
paikka löytyi vaalean 
maton päältä, missä 
kukka pääsee parhaiten 
oikeuksiinsa.

Maija Nissinen:  
Tämä vesikuppi ei varsinaisesti ole salukin 

suunnittelema, mutta salukin inspiroima 
kuitenkin. Tätä ei ihan vähällä läikytetä

Eija Oikkonen:  
Leon (Kurkiauran Lumipy-
ry) opastaa, että maisema-
tapetit ovat vanhanaikasia 
ja ne tulee poistaa asun-
noista aina tavattaessa.
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Heidi Radford: 
 Verhon takana on piilossa 2-vuoti-
aan Saaran (Aziz Sadiyah) tekemä 
taideteos. Saara on tavoitellut 
Suomen kartan muotoa työssään.

Tiia Rautiainen:  
Rottinkilaatikko ei sopinut Vienan (Dix Dax Na-
dira al Nameela) mielestä sisustukseen.

Taija Sundholm: 
Raidan (Zarabis 
Raidah) mukaan 
sohvatyynyt aset-
tuvat sohvaan 
mukavammin, 
kun pohjaa on 
hieman avattu.

Meri Oksanen: Keijo eli Soheil Nour Ghanimi on 
taiteillut sohvan ajan kanssa tarkkaan ja harkiten.

Kati Piehl:  
Safi (Qashani Bashir al-Farsi) 
pisti Nikari oy:n Periferia-pöy-
dän siloisen pinnan vähän 
raffimmaksi. Pöytä oli ennen 
selvinnyt neljän lapsen kä-
sittelystä. Uusi samanlainen 
pöytä tuli maksamaan noin 
3000 €. Saman käsittelyn  
saivat entisöidyt 60-luvun  
tuolit, kapio-pöytä, oven 
karmit, tv-taso...

Maija Nissinen:  
Pedin räjäytys on klassista salukin 
suunnittelutyötä. Kuvasta nähtävis-
sä myös kipsilevyseinän tuunausta. 
Kuvan koira ei liity projektiin.
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H E M T E X

Sisustusvillitys salukityyliin
Hemtex ilahdutti salukiväkeä viime talvena tuomalla hyllyihinsä koriste-esineen, josta nopeasti tuli “pakko saada” 

-hankinta monelle. Patsas kaunistaakin nyt salukikoteja sekä alkuperäisessä asussaan että tuunattuna.

Yksinkertai-
simmillaan 
patsas on 
vaikuttava  
kaverin  
kanssa. 

Kauniissa kodissa Pan-niminen patsas pääsee näyttämään 
parhaat puolensa, Pan kun onkin luonnon jumala kreikkalai-
sesta mytologiasta. 

Luovissa käsissä Hemtexin hillitty koriste on saanut uutta pintaa. 
Patsaat ruiskumaalasi Jari Hartonen. 

 
   Patsasta on käytetty myös muottina. 
   Betonista Hemtexin mallia käyttäen 
   patsaan valoi Ulrica Malmgren. 

M
ARIKA H

ARTO
N

EN

U
LRIKA M

ALM
GREN

M
ARI RIH

KAJÄRVI

PIRJO
 JÄRVIN

EN



Meidän remmi  
    Sari ja Timo Pekkarinen
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U U D E T  VA L I O T

Kuka olet ja ketä laumaasi kuuluu?
Olemme Sari & Timo Pekkarinen, asum-
me Lahdessa. Lapsia meillä on neljä, nyt jo 
aikuisia tyttäriä ja lapsenlapsina viisi poi-
kaa. Laumaamme kuuluu neljä salukia: Kur-
kiauran Huokaileva Velho (Ricky), Aa-
vatuulen Van Velvel (Aston), Aavatuulen 
Thenomenom (Martin) ja Aavatuulen Uiju-
ma (Massi). Kaverina asustelee Kalle-kissa.  
 
Miten päädyit salukiin?
Vanhimmat tyttäreni ottivat coton de tulea-
rin (Ella) ja toinen otti suomenajokoira/beag-
len (Manuel), josta heräsi kiinnostus ottaa 
koiranpentu. Pohtiminen alkoi, minkä rotui-
nen. Meillä oli ennestään kokemuksia saksan-
paimenkoirista, mutta tämä rotu nyt ei tullut 
enää kysymykseen, koska ovat aika allergisia ja 
eivätkä niin suoraselkäisiä enää. Alussa oli aja-
tus, että ei vinttikoiraa, mutta rotukirjaoppaas-
sa oli sitten salukin kuva. Kirjaa selatessa aina 
palasin tuohon kauniiseen black&tan-salukiin, 
josta päätös: tämä rotu se on oltava. Sitten al-
koi kasvattajien etsiminen saadaksemme oman 
salukin. Löysimme kasvattaja Ranja Eklundin 
(Kurkiauran), jolle soittoa, että olisiko meille 
mahdollisesti pentua. Kävimme Ranjan luona 
katsomassa hänen omia salukejaan pariin ottee-
seen ja jäimme odottamaan pentujen syntymis-
tä. Pennut syntyivät Halloweenin aikaan 2013, 
ja pentueesta tuli meidän ensimmäinen saluki-
poikamme Ricky. 

Mitä harrastat salukiesi kanssa?
Käymme näyttelyissä, sekä maasto- ja ratajuok-
sukisoissa. Maastopuolelta olemme tutustu-
neet myös ajuekuvioihin. Ricky osallistui taan-
noin yhteen kokeeseen ja Martin on myös käy-
nyt kokeilemassa lajia harjoituksissa. Mikä salu-
kissa ihastuttaa/vihastuttaa? Salukit ovat vain 
niin komeita/kauniita ulkomuodoiltaan. Ro-
dun ainutlaatuisen pitkä historia lisää omalta 
osaltaan kiinnostavuutta. Korvat tosin tuppaa-
vat olemaan koristeena välillä. Pentu- ja juni-
oriaikojen irtiotot eri tilanteissa voivat olla to-
della mieltä raastavia kokemuksia näin jälkeen-
päinkin ajateltuna, vaikka pahin pelästys on 
mennytkin ohi. Eri veijareita kaiken kaikkiaan!  
 
Millainen on ihannesalukisi?
Saluki, joka pysyy rauhallisena ja sietää arkielä-
män haasteita, sekä mukautuu tavalliseen elä-
mänmenoon helposti saamatta rytmihäiriöitä, 
ovat ehkä päällimmäisiä mieleen tulevia seikko-
ja. Olen sinällään samaa mieltä rodun ihantees-
ta salukin rotumääritelmän kanssa, jossa koros-
tetaan sen alkuperäistä tarkoitusta, sekä esim. 
ulkonäöllisten ominaisuuksien liioittelematto-
muutta. En haluaisi rodun eriytymistä sisäisesti 
millään muotoa.

Mikä on kohokohta salukiurallasi?
Koirien kanssa harrastaminen näillä harrastus-
muodoilla on yhtä tunteiden vuoristorataa aal-
lonpohjasta aallonharjalle. Yksi mieleenpainu-
vimmista hetkistä oli Astonin ensikisa, josta tu-
li ensimmäinen serti v. 2017 Keuruulla maas-
tosta. Kokemuksen painoarvoa lisäsi se, että se 
oli ensimmäinen kisa, jossa Sari lähetti koiran 
matkaan. Aston valioitui vuonna 2018 Hailuo-
dossa. Selänpään talvimaastot 2019 oli Marti-
nin ensikisa, josta se nappasi sertin ja Marti-
nin kanssa olimme edustamassa Suomea viime 
vuonna EM-maastoissa Virossa, mukava reissu. 

Tulevaisuutesi salukien parissa?
Toivottavasti koirat pysyvät terveinä. Tällä 
hetkellä käymme torstaisin Hyvinkäällä pen-
tutreeneissä Massin kanssa harjoituksissa ai-
na kun pääsemme, ehkäpä saamme hänestä-
kin hyvän juoksijan. Ensi vuonna näemme sen.  
 
Terveisesi salukiväelle?
Pitäkää hyvää huolta koiristanne. Muistakaam-
me auttaa kaikin tavoin toisiamme, eritoten 
juuri harrastuksen pariin tulleita ihmisiä.
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C.I.B 
 
FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA RU MVA 
BALT MVA BY MVA BY MVA RO MVA RO GR MVA 
UA MVA RKFV EE JMVA

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

CACIB  
3.9.2016 Targu Mures, Romania, Zaur Agabeyli (AZ)  
4.9.2016 Targu Mures, Romania, Edgar Bajona (CA)  
16.3.2019 Pietari, Venäjä, Dorota Witkowska (PL)  
23.8.2019 Kiova, Ukraina, Zeferino Silva (PT)  
25.8.2019 Kiova, Ukraina, Yurii Gergel (UA)
 

U U D E T  VA L I O T

C.I.B
FI KVA-M EE KVA-M FI KVA-R FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA  
BALT MVA SRM –16 
 
Dyynien Kesra Khason 
El HamrahChason-Shir x Dyynien Idiz Islarose 
s. 15.4.2013 
om. Tarja Pääkkönen & Kimmo Marjamäki 

CACIB
 
30.7.2016 Adari, Latvia, Annamaria Tarjan (HU) 
10.3.2019 Vilna, Liettua, Dina Korna (EE)  
14.12.2019 Pietari, Venäjä, Larisa Galiaskarova (RU)  
24.1.2020 Kaunas, Liettua, Ramune Kazlauskate (LT)

C.I.B.P  
 
C.I.B. FI KVA-M FI MVA DK MVA EE MVA LV MVA EE KVA-M LV KVA-M 
LT MVA RU MVA BALT MVA BY MVA RO MVA RO GR MVA RKFV LTV-18

El Hamrah Nadiir 
El HamrahChason-Shir x Hyrkanya Yann Swanilda 
s. 30.5.2015 
om. Maria Schauman 
 
CACIB 
29.10.2017 Seinäjoki, Leni Finne  
24.2.2018 Minsk, Valkovenäjä, Roland Spörr (AT)  
3.3.2018 Vilna, Liettua, Elena Agafonova (LT)  
3.11.2018 Tartto, Viro, Ligita Zake (LT) 
 16.12.2018 Pietari, Venäjä, Karl Reisinger (AT)

C.I.B. BALT MVA FI MVA 
 
EE MVA LV MVA LT MVA LT JMVA BALTV-19

Qeymati Surati Har Kala Rachi
Hamza Har Kala Rachi x Khantum Har Kala Rachi  
s. 17.3.2017  
om. Aino Sarhemaa  

CACIB
 
25.10.2018 Seinäjoki, Arvid Göransson (SE) 
11.11.2018 Jyväskylä, Francesco Cochetti (IT) 
26.5.2019 Moletai, Liettua, Nikola Smolic (HR) 
26.10.2019 Riika, Latvia, Saija Juutilainen 

15.2.2020 Tallinna, Viro, Inga Siil (EE) 
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CACIL (maasto) 
1.10.2017 Helsinki

SAN
N

E SM
EDBERG

SERT  
24.5.2019 Moletai, Liettua, Gabriel Valdez (BR)  
25.5.2019 Moletai, Liettua, Helen Tonkson (EE)  
26.5.2019 Moletai, Liettua, Nikola Smolic (HR)  
26.10.2019 Riika, Latvia, Saija Juutilainen  
15.2.2020 Tallinna, Viro, Inga Siil (EE)

SERT  
28.10.2018 Seinäjoki, Arvid Göransson (SE)  
10.11.2018 Jyväskylä, Björg Foss (NO)  
11.11.2018 Jyväskylä, Francesco Cochetti (IT

SAN
N

E SM
EDBERG
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FI MVA 

JV-18

Aziz Shamila
Z’Bee Che Bellina Dante x Aziz Jalila
s. 19.2.2018  
om. Tina Ekblad & Sanja Ekblad 

SERT 
2.3.2019 Joensuu, Jarmo Vuorinen  
3.3.2019 Joensuu, Perttu Ståhlberg  
27.7.2019 Pori, Paulo Coelho (PT)  
18.8.2019 Heinola, Sofie Krigholm (SE)  
2.8.2020 Pori, Perttu Ståhlberg

BALT MVA 

C.I.B FI KVA-M FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA RO MVA EE VMVA 
LV VMVA LT VMVA BALT VMVA LTVV-18

Dioskury Laralani of Ghazal Alfarana
Ghazal Alfarana Khaos x Dioskury Noelani 
s. 11.10.2009 
om.Pirjo Avomäki
 
SERT
21.4.2013 Rakvere, Viro, Livija Zizevske (LT) 
30.6.2013 Luige, Viro, Boris Baic (SI) 
25.1.2014 Narva, Viro, Luis Manuel Calado Catalan (PT) 
6.3.2016 Vilna, Liettua, Grzegorz Weron (PL) 
19.3.2017 Riika, Latvia, Manola Poggesi (IT) 
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SAN
JA EKBLAD

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.

FI KVA-R
Jaisalmer Abhiruchi
Ruweis Haytham x Tâdj Mahâl Jalakalila  
s.7.11.2015  
om. Päivi & Janne Lehtikangas 

SERT 
13.7.2019 Tampere 
17.7.2019 Helsinki 
27.7.2019 Tampere 
10.8.2019 Tampere 
3.6.2020 Helsinki

RAIJA LU
N

DSTRÖ
M

PÄIVI LEH
TIKAN

GAS
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C.I.B NORD LV FI EE UCH SE VCH SE LCCH Dhawati Uday Karam

SBIS SE FI UCH SE V-19 Sadaqa Mahfouzah Al Hawah

out of lovely Mahfouzah 
Best dual Saluki bitch in Sweden 2019 and Swedish Winner 2019
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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
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