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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 In  nita 
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: Revonloimun Alfa Amon-Ra, Siri Tuominen
s. 16 Qashani J-pentuja, Johanna Männistö

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.  

Seuraavan lehden 
deadline 1.3.2021

2 SSaK:n yhteystiedot

3 Puheenjohtajan terveiset

4 Kevätkokouskutsu

6 Salukikummit 

7 Jäsenmaksu 2021

8 Erikoisnäyttely 2021 tuomariesittelyt

10 Kalenterikisan voittajat

16 Luonteen ja käyttäytymisen testaus

18 Erikoisnäyttelytuomarien kommentit

21 Kehäsihteerin tunnelmia

22 Erikoisnäyttely 2020

28 Salukishow 2020

34 SSaK:n ja SA-FA:n jalostusseminaari

38 SSaK:n maastomestaruus 2020

40 Derby- ja ratamestaruus 2020

42 SM-rata

43 SM-ajue

44 Vinttikoiraliiton erikoisnäyttely

46 Koirauimalat ympäri Suomen

49 Harrastajakonkarit

53 Meidän remmi

54 Tuontihaastattelu: Kehailan

58 In Memoriam

59 Uudet valiot
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TOIMITUS & ILMOITUKSET

HALLITUS 

Puheenjohtaja
Marja Blomqvist, Espoo
puheenjohtaja@saluki.   

Varapuheenjohtaja
Harri Niemi

Jäsenet
Pirjo Avomäki
Minna Bussman
Tuula Eloranta
Mari Riitinki
Tuija Tuominen

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

Rahastonhoitaja
Heli Laitinen
rahastonhoitaja@saluki.  

TOIMIKUNNAT 

Jalostustoimikunta
jalostustoimikunta@saluki.  

Juoksutoimikunta
juoksutoimikunta@saluki.  

Lehtitoimikunta
salukilehti@gmail.com

Näyttelytoimikunta
nayttelytoimikunta@saluki.  

www.saluki.fi 
web@saluki.  

TARVIKEMY YNTI

salukitarvikkeet@saluki.  

PISTEL ASKENTA

Näyttelykiertopalkinnot
Sanja Ekblad
sanja.ekblad@gmail.com

Juoksukiertopalkinnot (rata ja maasto)
Harri Niemi
juoksutoimikunta@saluki.  

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
390 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 JÄSENYYSASIAT

Jäsensihteeri
Tuire Kantoluoto
Luhdinsola 10 A
01660 Vantaa
p. 044 273 0206 
jasensihteeri@saluki.  
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Siinä missä vuosi sitten vuosikokoukseen 
osallistui iso joukko aktiivista jäsenistöä, 
nyt paikalla kokouksessa oli vain neljä kas-
vomaskein varustautunutta jäsentä. On-
neksi sentään etäyhteyden päässä epävi-
rallisesti oli enemmän jäseniä, jotka osal-
listuivat kiitettävän aktiivisesti kokoukseen 
ja ennen kaikkea ensi vuoden toiminnan 
suunnitteluun. Minut valittiin nyt kol-
mannen kerran peräjälkeen puheenjoh-
tajaksi, mistä nöyrä kiitos. Mutta toistan 
tässä nyt kokouksessakin sanomani, toi-
von, että kahden vuoden päästä tähän pes-
tiin löytyy uusi, tuore naama. Hallituk-
sesta erovuorossa olleet Avomäen Pirjo ja 
Tuomisen Tuija eivät enää halunneet jatkaa 
pestiään, heille lämmin kiitos hallitustyös-
kentelystä. Kolmas erovuorossa ollut hal-
lituslainen Mari Riitinki sen sijaan jatkaa 
hallituksessa ja uusina aloittavat hallituk-
seen paluun tekevä Anne Lipponen ja Kris-
ta Nukari. Tervetuloa mukaan Anne Joen-
suun seudulta ja Krista Oulusta. Mukavaa, 
että hallitus kattaa yhä suuremman osan 
Suomesta.

Kokoustamme pääsääntöisesti etäyhteyk-
sin, joten hallitustyöskentelykin onnis-
tuu mistä päin tahansa. Etäyhteydet ovat 
tänä vuonna olleet kovassa käytössä myös 
kerhomme toiminnassa. Kolmen etäko-
kouksen lisäksi marraskuun alussa yhdes-
sä afgaanikerhon kanssa järjestetty jalos-
tusseminaari oli sekin vain verkossa. Etä-
kokoontuminen on varmasti jotain, mikä 
tästä koronavuodesta 2020 jää jäljelle. Ver-
kossa kokoontuminen on edullista ja no-
peaa, lisäksi se säästää aikaa, ympäristöä ja 
matkakustannuksia.

Syyskokouksessa keskusteltiinkin siitä, mi-
ten tärkeää olisi saada Salukikerhon sään-
töjä muutettua niin, että etäkokoontumi-
nen olisi jatkossa mahdollista myös nor-
maalitilanteessa. Hallitus sai tehtäväkseen
valmistella sääntömuutoksen tältä osin ja 
sääntömuutos tuodaan kevätkokoukseen. 
Kokouksessa keskustelimme asian tiimoil-
ta myös siitä, miten jatkossa etäosallistu-
minen voisi palvella alueellista toimintaa ja 
myös siitä pelosta, nouseeko kynnys tulla 
mukaan kerhon toimintaan entisestään, jos

jäsenkokoontumiset ovat etäyhteyksien 
päässä. Toisaalta toivottavaa on, että etäyh-
teydellä tavoitamme jäsenemme nopeam-
min ja helpommin ja saamme näin enem-
män väkeä mukaan. Yhtenä esimerkkinä 
tästä on ensi vuodelle suunniteltu toimin-
tapäivä verkossa, johon toivomme kerhon 
toimihenkilöiden lisäksi osallistuvan myös 
alueelliset salukikummit ja kaikki jäsenet, 
joita Salukikerhon toiminta kiinnostaa.

Syyskokouksessa päätettiin luopua kerhon 
rata- ja maastomestaruuksien kiertopalkin-
toesineistä, joten nyt olemme luopuneet 
kaikista kerhon fyysisistä kiertopalkinnois-

ta. Palkintojen hallinnointi (palautukset,
luovutukset jne.) ovat vaatineet paljon työ-
tä ja osa palkintoesineistä on aikojen ku-
luessa tullut tiensä päähän. Kokouksessa oli 
esillä myös esitys Jonin ja Leevin palkinto-
jen yhdistämiseksi yhdeksi yhdistelmäpal-
kinnoksi. Ehdotus herätti laajaa keskuste-
lua ja ehdotuksia tuli muun muassa säilyt-
tää erillisinä palkintoina nuorten salukien 
palkinto ja yleisesti jaettava palkinto. Li-
säksi esitettiin muun muassa sitä, että yh-
distelmäpalkinto jaettaisiin erillisenä sekä 
maasto- että ratatulosten perusteella. Kos-
ka kokouksessa oli läsnä vain muutama jä-
sen, ehdotus päätettiin tuoda uudelleen ke-
vätkokouksen käsiteltäväksi, jotta päätök-

M A R J A  B L O M QV I S T

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

Terveiset kerhon syyskokouksesta!

Etäyhteydet ovat tänä vuonna 
olleet kovassa käytössä myös 

kerhomme toiminnassa. 
Kolmen etäkokouksen lisäksi 
marraskuun alussa yhdessä 

afgaanikerhon kanssa järjestetty 
jalostusseminaari oli sekin vain 
verkossa. Etäkokoontuminen on 

varmasti jotain, mikä tästä 
koronavuodesta 2020 jää 

jäljelle. Verkossa kokoontumi-
nen on edullista ja nopeaa, 

lisäksi se säästää aikaa, 
ympäristöä ja 

matkakustannuksia.

sentekoon pääsee osallistumaan useampi 
jäsen. Kerhon hallitus julkaisee kattavam-
man esityksen
aiheesta viimeistään kuukautta ennen ke-
vätkokousta 20.3.2021.

Harrastusvuosi 2020 jäi valitettavan tyn-
gäksi näyttely- ja koemäärien jäädessä nor-
maalia huomattavasti pienemmiksi. Tulok-
set ja näyttelyarvostelut on perinteistesti 
julkaistu erikseen tilattavassa vuosikirjassa,
mutta koska vuosikirja 2020 olisi jäänyt 
kovin laihaksi, ehdotti hallitus vuosikoko-
ukselle, että vuoden 2020 vuosikirja toimi-
tetaan kaikille jäsenille erillisenä lehtenä, 
jonka sisällöstä päättäminen jää lehtitoimi-
kunnan vastuulle. Vuosikokous siunasi tä-
män ehdotuksen ja näinpä jäämme odot-
tamaan, minkälaisena vuosikirja putkahtaa 
aikanaan postiluukuistamme. Vuosikirjal-
la on ollut oma vakiintunut tilaajakuntan-
sa, jonka ei siis nyt tarvitse vuosikirjaa erik-
seen tilata.

Tämä vuosi on ollut merkillinen ja vali-
tettavasti huonontuva tautitilanne näyttää 
tarkoittavan sitä, että joulua vietetään tänä 
vuonna vain läheisten seurassa poikkeuk-
sellisissa oloissa. Siitä huolimatta joulu on
joulu ja toivon, että te kaikki pääsette 
nauttimaan siitä täysin rinnoin ja lataa-
maan samalla akkujanne ensi vuotta var-
ten. Ensi vuotta, joka toivottavasti mah-
dollistaa paluun normaaliin tai ainakin 
normaalimpaan.

Ihanaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
2021!

Marj
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KOKOUSKUTSU

SUOMEN SALUKIKERHO RY:N KEVÄTKOKOUS PIDETÄ ÄN 
. .  ALK AEN KLO 

NYKYINEN

 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään 
keväällä ja syksyllä. Kevätkokous on helmi- maa-
liskuussa ja syyskokous on loka-marraskuussa. 
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos halli-
tus niin päättää, tai vähintään /  yhdistyksen 
jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten hallitukselta. Kokous 
on pidettävä viimeistään kahdeksan ( ) viikon 
kuluessa pyynnön esittämisestä. Asiasta, jonka 
jäsen haluaa ottaa kevät- tai syyskokouksessa 
käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen 
esitys niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisäl-
lyttää kokouskutsuun eli kevätkokouksen osalta 
edellisen vuoden joulukuun loppuun mennessä 
ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun men-
nessä.

EHDOTETTU MUUTOS 
(muutos/lisäys lihavoitu)

 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osal-
listua hallituksen niin päättäessä myös 
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen 
apuvälineen avulla kokouksen aikana. 

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään 
keväällä ja syksyllä. Kevätkokous on maa-
lis- huhtikuussa ja syyskokous on loka- mar-
raskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan 
koolle, jos hallitus niin päättää, tai vähintään 

/  yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti 
pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten 
hallitukselta. Kokous on pidettävä viimeistään 
kahdeksan ( ) viikon kuluessa pyynnön esit-
tämisestä. Asiasta, jonka jäsen haluaa ottaa 
kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on te-
htävä hallitukselle kirjallinen esitys niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskut-
suun eli kevätkokouksen osalta tammikuun 
loppuun mennessä ja syyskokouksen osalta 
elokuun loppuun mennessä.

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

Sekä fyysiseen kokoukseen osallistuvien että Teams-kokoukseen osallistuvien tulee poikkeuksellisesti ilmoittautua sähköpostit 
     se sihteeri@saluki.   viimeistään 13.3.2021!* Fyysisessä kokouksessa voi käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mu-
kaisesti myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehellä voi olla enintään kahden (2) jäsenen antama valtakirja. Valtakirjojen tarkastus klo 
12.45.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan kokouksen laillisuus, hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2020
6. Esitetään hallituksen laatima tilikertomus vuodelta 2020 sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja 
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
7. Päätetään yhdistyksen varojen sijoittamisesta
8. Ehdotus yhdistyksen sääntöjen 10§ ja 11§ muuttamisesta. Hallitus ehdottaa, että yhdistyksen sääntöjä muutetaan seuraavasti:
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Etäosallistumiseen liittyvä äänestys- ja vaalijärjestysehdotus julkaistaan kerhon internetsivuilla viimeistään kuukautta ennen kevätkoko-
usta. Ehdotus esitellään kokoukselle ja se tuodaan päätettäväksi samaan jäsenkokoukseen, missä sääntömuutoksesta päätetään jälkim-
mäisen kerran.
9. Muut asiat
Päätetään Jonin ja Levin muistopalkintojen yhdistämisestä yhdeksi harrastuskiertopalkinnoksi näyttely- ja maastojuoksu- tai ratajuok-
sulistojen perusteella takautuvasti vuoden 2021 alusta lukien. Samassa yhteydessä päätetään palkinnon uudesta nimestä. Hallituksen 
ehdotus julkaistaan kerhon internetsivuilla viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
10. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!

(Vuoden 2020 näyttelykiertopalkintojen saajia on muistettu poikkeuksellisesti jo syyskokouksessa 2020.)
*Laki
väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen 
rajoittamiseksi (677/2020, 2.10.2020) 4 § 2-3 mom.

” Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole 
sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. 

Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoit-
tautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokous-
kutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

 § Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjeel-
lä tai yhdistyksen äänenkannattajassa julkai-
stavalla ilmoituksella vähintään  vrk ennen 
kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa 
käsiteltävät asiat.

 § Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle säh-
köpostitse, kirjeellä tai yhdistyksen äänen-
kannattajassa julkaistavalla ilmoituksella  
vähintään  vrk ennen kokousta. Kutsussa 
on mainittava kokouksessa käsiteltävät asi-
at. Kutsussa on mainittava, mikäli etäosallis-
tuminen yhdistyksen kokoukseen on myös 
mahdollista. Kokouskutsussa on myös main-
ittava, mihin a§  momentin  kohdassa 
mainittu ennakkoilmoittautuminen on tehtävä.

 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella  vuotta 
täyttäneellä varsinaisella jäsenellä (vuosi – ja 
perhejäsen sekä kunniajäsenellä, joka ennen 
kunniajäseneksi kutsun saamista on ollut ker-
hon varsinainen jäsen) on yksi ääni.
Kannatusjäsenillä sekä tuomari-, asiantunti-
jatai kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja 
puheoikeus. Äänioikeutettu jäsen voi käyttää 
äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Valtu-
utetulla voi olla enintään kahden ( ) jäsenen 
antama valtakirja.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi
päätettäessä §:ssä mainituista asioista.
Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään /  
osa läsnä olevista äänioikeutetuista vaadi sul-
jettua lippuäänestystä. Äänten mennessätasan 
ratkaisee arpa.

 § Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella  vuotta 
täyttäneellä varsinaisella jäsenellä (vuosi – ja 
perhejäsen sekä kunniajäsenellä, joka ennen 
kunniajäseneksi kutsun saamista on ollut ker-
hon varsinainen jäsen) on yksi ääni.

Kannatusjäsenillä sekä tuomari-, asiantuntija 
tai kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja 
puheoikeus. Äänioikeutettu jäsen voi käyttää 
äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Valtu-
utetulla voi olla enintään kahden ( ) jäsenen 
antama valtakirja.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi
päätettäessä §:ssä mainituista asioista.
Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään /  
osa läsnä olevista äänioikeutetuista vaadi sul-
jettua lippuäänestystä tai, jos kokoukseen voi 
osallistua teknisellä apuvälineellä (etäosallis-
tuminen), äänestystä muulla vastaavalla vaal-
isalaisuuden säilyttävällä menetelmällä. Äänt-
en mennessä tasan ratkaisee arpa.

a § Etäosallistuminen yhdistyksen
kokoukseen

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua ti-
etoliikenneyhteyden tai muulla teknisellä 
apuvälineellä (etäosallistuminen) kokouksen 
aikana, jos yhdistyksen hallitus niin päättää.Jos 
yhdistyksen kokoukseen voi osallistua teknisellä 
apuvälineellä (etäosallistuminen), niin

. etäosallistuvan jäsenen on ilmoitettava siitä
yhdistyksen hallitukselle vähintään viikko en-
nen kokousta,

. yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen
kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava
siitä, että yhdistyksen kokoukseen osallistujat
tunnistetaan ja todetaan yhdistyksen jäseniksi,

. äänestettäessä etäyhteyden kautta teknisellä
apuvälineellä, on hallituksen huolehdittava 
äänestyksen salaisuuden ja vaalisalaisuuden
säilymisestä.

Mikäli yhdistyksen kokoukseen voi osallistua
teknisellä apuvälineellä (etäosallistuminen) niin 
kokouksessa ei voi edustaa eikä äänestää valta-
kirjalla, vaikka muutoin valtakirjalla tapahtuva 
edustus ja äänestys on sallittu  §:ssä sääde-
tyin rajoituksin.

Yhdistyksen kokoukselle, joka pidetään ti-
etoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen 
(etäosallistuminen) avulla, on yhdistyksen kok-
ous vahvistanut äänestys- ja vaalijärjestyksen.
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S A LU K I K U M M I TO I M I N TA A 

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

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

UUSIMAA
Virpi Kokko, Hyvinkää
virpijohannakokko@gmail.com

PÄIJÄT-HÄME 
Heidi Lappalainen, Artjärvi
040 721 2994
wonder  ounder@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.  

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.

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

Marika Leppänen, Joensuu
044 3708869
marikaleppnen@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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A J A N K O H TA I S TA

Syyskokous päätti marraskuun 28. päivä 2020 pitää jäsenmaksut ennallaan.
Kerhon sääntöjen mukaan jäsenmaksu tulee maksaa helmikuun loppuun mennessä. Jos jäsenmaksua
ei ole maksettu huhtikuun loppuun mennessä, kerhon hallitus katsoo jäsenen eronneeksi.

- Vuosijäsenen maksu on 30 euroa. Ulkomaan osoitteessa 37 euroa.
- Perhejäsenen maksu on 5 euroa.

Muista että sääntöjemme mukaan perhejäsenen tulee asua samassa taloudessa vuosijäsenen kanssa.

Vuosikirja
Koronasta johtuen kisoja ja näyttelyitä oli vuonna 2020 vain murto-osa normaalivuosista. Sen vuoksi
Vuosikirjaa 2020 ei toimiteta tavalliseen tapaan erikseen tilattavana versiona eli jäsenmaksun 2021
yhteydessä ei makseta vuosikirjasta.

Maksamalla jäsenmaksun eräpäivään 28.2. mennessä, varmistat Saluki-lehden ykkösnumeron
saamisen ajallaan. Jos maksu myöhästyy niin paljon, että se kirjautuu kerhon tilille vasta huhtikuun
puolella ei ole takeita, että lehden saa joukkopostituksessa. Sen takia pitää maksaa ylimääräinen 4
euroa koska silloin lehti täytyy lähettää erillisessä kirjekuoressa, joka maksaa kerholle enemmän kuin
yhteispostitus.

Käytäthän maksaessasi henkilökohtaista jäsenviitenumeroasi. Näet sen Saluki-lehtien osoitetarrasta.
Jos viitenumeroa ei löydy, kirjoita Viesti-kenttään kenen jäsenmaksusta on kyse.

KERHON TILINUMERO JA PANKKIYHTEYS:

IBAN: FI      BIC: ITELFIHH

TIEDUSTELUT JASENSIHTEERI SALUKI.FI TAI PUH    TUIRE KANTOLUOTO TAI 
FACEBOOK-VIESTI TUIRE KANTOLUODON PROFIILIIN

9 Saluki
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E R I KO I S N ÄY T T E LY T U O M A R I T  

Saanko esitellä itseni. Ostin ensim-
mäisen salukini, black&tan-uroksen, 
vuonna 1991. Vuonna 1995 hankin 
punaisen uroksen, Khalils Dahabi Da-
haqinin, josta tuli myöhemmin SBIS 
CIB POHJ MVA. Siitä matkani salu-
kien kanssa alkoi.

Olen tehnyt vapaaehtoistyötä Salu-
kiringenissä, Ruotsin Vinttikoiraker-
hossa sekä Ruotsin Kennelklubissa 
1990-luvun alusta saakka. Aloitin yh-
dessä muiden kanssa maastokokeet 
virallisena koemuotona, ja olen ol-
lut maastokoetuomari vuodesta 1999 
saakka. Tuohon aikaan aloin myös ar-
vostella epävirallisissa open show -näyt-
telyissä. Jotta Ruotsissa voi valmis-
tua ulkomuototuomariksi, täytyy olla 
omistanut rotua vähintään 10 vuotta, 
joten kesti aikansa, ennen kuin saatoin 
hakeutua koulutukseen.

Urokseni Dahaqin oli erittäin menes-
tyksekäs sekä näyttelyissä että jalos-
tusuroksena. Se astui kauniita narttuja, 
ja pidin osasta sen jälkikasvua. Kantan-
arttuni, Dahaqinin tytär Baklava’s Tig-
ris Min Dahaqin syntyi 2002, ja sain 
siitä ensimmäisen pentueeni vuon-
na 2006. Tähän mennessä olen kas-
vattanut 7 pentuetta. Näistä pentueis-
ta olemme saaneet lukuisia kansallisia 
ja kansainvälisiä valioita kuin myös 4 
erikoisnäyttelyn BIS-voittajaa, yhden 
Maailman voittajan ja lisäksi maasto-
valioita. Nykyään minulla on 6 salu-
kia, 4 urosta ja 2 narttua. Yhteiso-
mistuksessa minulla on 3 narttua, joi-
ta mahdollisesti käytän jalostukseen 
tulevaisuudessa.

Vuonna 2016 valmistuin ulkomuoto-
tuomariksi, ja olen arvostellut useissa 
erikoisnäyttelyissä sekä kaikkien rotu-
jen näyttelyissä Euroopassa ja Australi-
assa. Toivon, että kaikki palautuu pian 
normaaliksi tämän kummallisen vuo-
den 2020 jälkeen, ja odotan kovasti 
pääseväni arvostelemaan erikoisnäytte-
lyssänne 2021.
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E R I KO I S N ÄY T T E LY T U O M A R I T  

Kasvoin lapsuuteni dobermannien ja 
saksanpaimenkoirien ympäröimänä. 
Kun olin 20-vuotias, hankin ensim-
mäisen afgaaninvinttikoirani ja kiin-
nostuin koiranäyttelyistä. Sen jälkeen 
aloin työskennellä ammattihandleri-
na ja kiinnostuin hiljalleen salukista. 
Niinpä toin uroksen Yhdysvalloista, ja 
aloin kasvattaa salukeja. Kantanarttu-
ni oli brittiläistä alkuperää. Vogue-salu-
keissa on useita valioita, Grand Cham-
pioneja ja Supreme Championeja.

Minulle salukin täytyy olla elegant-
ti, tasapainoinen ja voimakas. Koi-
ra, joka minulle edustaa tätä on SBIS 
CIB AM GR CH Vogue Watch Well 
What I Do (Christine) ja sen poika 
SBIS CIB CKU PCCI SUP CH Vo-
gue Zero Messenger To  e Future 
(Ken). Ken sai jälkeläisiä Suomessa, ja 
ne ovatkin aktiivisia niin näyttelyissä 
kuin juoksulajeissa sekä Suomessa että 
Isossa-Britanniassa.

Sain kunnian arvostella Yhdysvallois-
sa Saluki Summer Splash Specialties 
-näyttelyssä vuonna 2017. tapahtuma 
oli hyvin mielenkiintoinen. Olen myös 
arvostellut erikoisnäyttelyssä Vilstas-
sa, Ruotsissa vuonna 2018. Se oli hie-
no viikonloppu Ruotsin Salukikerhon 
50-vuotisjuhlanäyttelyissä.

Ensi kesän näyttelypaikka on hyvin 
erityinen paikka minulle, ja Suomi on 
lempimaani. Odotan kovasti pääseväni 
näkemään kauniita salukeja!
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K A L E N T E R I K I L PA I L U

TUOMARIEN KOMMENTTEJA JA 
TERVEISIÄ KUVAAJILLE:

Ari Lehtiö: Valokuvakilpailuun osallistui 
paljon kivoja kuvia! Kiitos niistä. Vinkkinä 
kuvaajille, että kuvat kannattaa ottaa koi-
ran kanssa samalta korkeudelta. Tällä taval-
la myös tausta (horisontti) siirtyy kuvassa 
kauemmaksi ja tausta näkyy tasapainoises-
ti ja kauniisti. Toki on myös poikkeustapa-
uksia, jolloin kuvaaminen kannattaa teh-
dä reilusti salukin ylä- tai alapuolelta. Ka-
lenterin teeman ja levikin takia en myös-
kään suosittele kalenterikilpailuun lähettä-
viin kuviin ihmisiä tai muita koirarotuja.

Sanni Mäkelä: Oli suuri ilo ja kunnia 
päästä ihastelemaan ja tutkimaan tarkem-
min kaikkia kauniita kuvia mitä mainioim-
man tiimin kanssa! Kiitos siis kaikkien ku-
via lähettäneiden lisäksi myös Raijalle ja 
Arille, jonka tietämyksestä oppi itsekin jäl-
leen paljon uutta! Tekniikka kehittyy koko 
ajan ja nykyisin jopa kännykän kameralla 
voi saada kalenterikelpoisia otoksia. Kan-
nustakin kaikkia salukiharrastajia tarttu-

SALUKIKALENTERI 2021
Tänä vuonna kalenterikilpailuun lähetti kuvia 27 jäsentä, yhteensä 143 kuvaa, lämmin kiitos teil-
le kaikille! Tuomareina tänä vuonna toimi Ari Lehtiö ja Sanni Mäkelä. Molemmat ovat ammattita-
soisia harrastekuvaajia, Ari kuvaa paljon maastoissa ja Sanni näyttelyissä. He olivat kalenterikisahis-
torian nopeimmat ja yksimielisimmät tuomarit, valmista tuli päivässä! Suurkiitos Sanni ja Ari pa-
neutumisesta ja näkemyksistä!! 
Ja iso kiitos myös meidän kalenteritiimille, luotto-editille Pasi Soiniselle kuvien valmistelusta paino-
valmiiksi ja Johanna Männistölle taitosta!!

KALENTERIKISAN 1.SIJA

Raija Lundström, Wallaby’s Zakiyya 
Zayna
Ari: Kalenterikilpailun voittajakuvaa ku-
vaa parhaiten sanat ”kaunis” ja ”rauhalli-
nen”. Minulla ei ole mitään korjattavaa tä-
hän valokuvaan. Valokuvaajan kamera on 
ollut sopivalla korkeudella koiraan nähden, 
kuva otettu sopivassa valaistusolosuhteessa 
ja myös horisontti tarpeeksi kaukana luo-
den kauniin taustan (bokeh). Yksinkertai-
nen on usein kaunista.
Sanni: Tässä kuvassa on kaikki kohdillaan, 
niin asettelu, valo kuin väritkin. Kuvassa 
ei ole mitään liikaa eikä mitään liian vä-
hän. Valo tuo täydellisesti esiin salukin il-
meen, joka on samalla sekä intensiivinen 
että lempeä, sekä silmät, jotka tarkkaavai-
sena katsovat äärettömyyteen. Kun taustal-
la ei ole mitään liian lähellä, siitä tulee kau-
niin utuinen ja itse kohteesta entistä tar-
kempi. Värit ovat suorastaa maalausmaiset, 
minkä kruunaa koristeellinen kaulapanta, 
joka tuo kuvaan sen syvän mustan värin, 
jonka se juuri tarvitseekin!

maan entistä rohkeammin hetkeen ja mat-
kassa olevaan kuvausvälineeseen, sillä jos-
kus ne parhaat otokset syntyvät puoliva-
hingossa, kun vähiten yrittää. Meillä on 
maailman hienoin rotu, joka tarjoaa meille 
kuvankauniita hetkiä joka päivä, ei siis hu-
kata niitä vaan ikuistetaan kameralle, ken-
ties joku niistä löytää tiensä kalenteriku-
vaksi seinälle!



K A L E N T E R I K I L PA I L U

ELISA KOHTAMÄKI, 
EL HAMRAH KAYESHA
Ari: Mikä iloinen ilme! Han-

kijuoksukuvat ovat hieno-

ja. Lumi kimaltelee kauniisti 

auringossa.

Sanni: Kommentteja kirjoit-

taessa, sattuivat peräkkäin ole-

maan hiekkarannalla jolkotte-

leva saluki ja sitten tämä, lu-

mihangessa juoksemisen iloa 

pursuava pikikuono. Oltiin-

pa sitten paahteisella rannalla 

tai upottavassa lumihangessa, 

hymy salukin huulilla ei hyy-

dy, kunhan saa juosta! Kaiken 

kaikkiaan kaunis, iloinen ja tal-

vinen kuva!

KRISTA NUKARI, MUAZZAZ BAHJA 
Ari: Vaikea olosuhde valokuvata. Tumma koira ja vaalea tausta on 

aina vaikea yhdistelmä. Lumisade tuo kuvaan tunnelmaa.

Sanni: Talven ihmemaa ja sen mystinen lumikuningatar! Tässä ku-

vassa on yhtä paljon herkkyyttä ja kauneutta kuin kuonon päälle 

laskeutuneessa lumihiutaleessa, joka viipyy siinä vain pienen, pie-

nen hetken.

HEIDI LAPPALAINEN, 
NON SERVIAM 
DOMINA ANIMARUM 
Ari: Kaunis saluki. Hieman ra-

jaamalla lisää kuvasta olisi siitä 

tullut vielä tunnelmallisempi.

Sanni: Hapsuja, hapsuja ja 

vielä kerran hapsuja! Kuvan 

pehmeä sisältö yhdistettynä 

sen kovaan valoon luo mielen-

kiintoisen kokonaisuuden.

MARI RIITINKI, JAPEJUKAN NIIN NÄTTI JOTTA & 
HADAYAN ANTARES
Ari: Kuvassa on kiva tunnelma.

Sanni: Jin ja jang. Kuvaan on onnistuttu pysäyttämään pieni hetki 

täynnä lämpöä ja läheisyyttä, salukimaista ystävyyttä.

PIRJO JÄPPINEN, 
EL HAMRAH 
FATAAN FAHIR
Ari: Valokuva otettu sopival-

la korkeudella. Koira on ku-

vassa terävä ja tausta pehmenee 

kauniisti.

Sanni: Hyppy Hair-musikaa-

liin, ainakin mitä tulee tämän 

komistuksen korvahapsuihin! 

Arvokas ilme ja viisaat silmät tu-

levat upeasti esiin tässä tarkkuu-

deltaan ja valotukseltaan loista-

vassa kuvassa. ELISA KOHTAMÄKI, EL HAMRAH MAJEEDA 
Ari: Lumen ja auringon yhdistelmä valaisee koiran kauniisti. Tätä ku-

vaa katsoessa oikein odottaa, että pääsisi valokuvaamaan keväthangille.

Sanni: Toinen kuva, joka vangitsee salukin katseella! Valo sytyttää 

salukin silmät, jotka loistavat kilpaa sen punaisen turkin kanssa val-

koista lumihankea vasten. Saisinpa jonain päivänä juuri tämän väri-

sen salukin! Saluki 13
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K A L E N T E R I K I L PA I L U

SANJA EKBLAD, 
AZIZ LUXOR
Ari: Kuvassa on hyvä va-

lo. Ehkä olisin nostanut 

hieman varjojen valotus-

ta, jotta koiran kasvot oli-

sivat näkyneet selvemmin. 

Helppoa ei ole mustia koi-

ria kuvata.

Sanni: Vaikka silmät jää-

vätkin hieman varjoon, si-

luetti tulee esiin sitäkin 

kauniimmin mustan salu-

kin seistessä ylväänä kivel-

lä, sinistä taivasta vasten. 

Itsenäisyyttä ja arvokkuut-

ta huokuva kuva.

MARIKA HARTONEN, 
SOHEIL NOUR CHAKSHNUSHA
Ari: Tässä kuvassa onnistuneesti käytetty hauskaa kuvakul-

maa. Koiran ilme ja valokuvan asettelu on mielenkiintoinen.

Sanni: Väriltään ja valoltaan herkkä, mutta sisällöltään ja ku-

vakulmaltaan vahva ja vangitseva kuva, jota katsoessa jää odot-

tamaan sitä pientä rasahdusta, joka saa silmät tarkkana ja li-

hakset jännittyneinä odottavan salukin loikkaamaan saaliin-

sa perään.

HEIDI 
LAPPALAINEN, 
NON SERVIAM 
DRAKAINA 
KARKHARODON
Ari: Pidän kuvasta kovasti. 

Kuvassa on hieno tunnel-

ma. Teknisesti se on mieles-

täni hyvä.

Sanni: Vaikka kuva on otet-

tu takaviistosta, valo tuo tar-

kasti esiin salukin ilmeen ja 

jännitteen, joka on tuttu jo-

kaiselle salukin omistajal-

le, metsästäjän etsiessä her-

keämättä liikettä ikkunasta 

avautuvasta maisemasta.

KRISTA NUKARI, DESIERTO BELLEZA 
HYPERBOREA HYMNIA
Ari: Kuvassa on hieno tunnelma. Kuva olisi mielestäni ol-

lut todella hieno, jos koiran heijastus olisi ollut kokonainen.

Sanni: Tämä kuva pysäytti allekirjoittaneen heti ensi sil-

mäyksellä. Rakastan sen avaraa asettelua ja harmonista väri-

maailmaa. Pisteenä i:n päällä toimii veteen laskeutunut lok-

ki, johon varmasti myös saluki on katseena kiinnittänyt. Ha-

luaisin tästä taulun seinälleni!

PINJA PAKARINEN, 
AL WATHBA HABIYYAH 
HIBAT AL JIDA
Ari: Hauska idea. Kesäprinsessa.

Sanni: Neiti kesäheinä! Hauska, 

iloinen ja leikkisä kuva salukista 

kukkakruunussaan. Näyttäväs-

tä seppeleestä huolimatta ku-

vasta nousevat hyvin esiin salu-

kin kasvot ja erityisesti sen kau-

niit silmät, kiitos valon oikean 

suunnan.
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K A L E N T E R I K I L PA I L U

SANJA EKBLAD, AZIZ SHERAZ 
Ari: Hieno otos ja valo. Kuvan olisi voinut 

ottaa hieman vielä matalammalta.

Sanni: Värimaailmaltaan silmää miellyttä-

vässä kuvassa saluki tulee kauniisti esiin vih-

reästä heinikosta, joka tuo hauskasti liikettä 

muutoin seesteiseen kuvaan.

Ari: Aina niin ihania salukipentuja. Tausta ja lelu tuovat mukavaa kontrastia kuvaan.

Sanni: Kuvaa katsoessa voi tuntea pentujen tuoksun, joka itselleni on aina tuonut mieleen kah-

vipavut! Samalla voi kuulla pienen tuhinan ja tyytyväiset äännähdykset pentujen uinuessa vat-

sat pullollaan. Hellyttävä kuva!

Ari: Kolmanneksi tulleen valokuvan kerroksellisuus ja idea on loistava. Kuvan värikylläisyys alkaa 

olemaan rajoilla. Kannattaa olla varovainen kuvien sävyttämisen kanssa. Olisin ottanut kuvan hie-

man matalammalta koiraan nähden. Mikäli keli olisi ollut tyyni, olisin ottanut kuvan hieman kor-

keammalta, mikä olisi mahdollistanut koiran heijastuksen vedestä. Keliä ja hetkeä on vaikea valita 

näiden suipponokkien kanssa.

Sanni: Iloa, energiaa ja liikettä täynnä oleva värikäs kuva, jonka keskiössä valkoinen siluki liikkuu 

kevyesti kuin keijukainen veden keskellä ja kolmen kiehtovimman kuvan joukkoon.

MIRJA LEENA LASSILA, 
KHAIREDDIN YAROQ
Ari: Hyvä valo ja mielenkiintoinen idea 

lähteä valokuvaamaan näin laajakuvalla. 

Koira kun vielä olisi ollut kameraan päin, 

niin kuva olisi ennestään parantunut.

Sanni: Erinomainen esimerkki siitä, että 

edes koirakuvan ei onnistuakseen tarvitse 

aina olla otettu vaakatasosta koiran korkeu-

delta. Kuva leikittelee perspektiivillä ja va-

lolla muista poikkeavalla tavalla ja tuo eri-

laisuudella mielenkiintoisen lisän kalente-

rin kokonaisuuteen.

Kalenterikisan 3. sija
PIRJO JÄPPINEN, 
WALLABYS 
BAHIJA DAKARAI

TIIA PESONEN, GHA
RAFA ELB AZMINA 
LAVINIA
Ari: Kuva otettu hyvältä kor-

keudelta ja tarkka. Kuvassa 

hyvä syväterävyys.

Sanni: Voi viikset! Kaikin 

puolin kaunis ja laadukas ku-

va, jossa nuoren salukin sil-

miin mahtuu niin monta ky-

symystä suuresta maailmasta.

SARI MARKKU
LA, CAPE AVA
LIA AUTUMN 
DEW & CA
PE AVALIA AU
TUMN SUNRISE
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PIRJO JÄPPINEN, EL HAMRAH MAHER 
Ari: Salukin iloa, irrottelua ja riemua.
Sanni: Energinen kuva, joka havainnollistaa salu-
kin yleisvaikutelman juuri niin kuin rotumääritel-
mä sen kertoo: ”ilmentää jaloutta ja sopusuhtai-
suutta sekä nopeutta ja kestävyyttä yhdistyneenä 
voimaan ja aktiivisuuteen.”

SANNE SMEDBERG, 
TA’ZIM GOHAR 
GHAOS & TA’ZIM 
KHRONOS
Ari: Kuvassa on hieno 
maisema. Valokuvan var-
joja olisi voinut hieman 
kirkastaa.
Sanni: Hämärtyvällä ran-
nalla ikuistettu kaunis ku-
va, joka uhkuu salukimais-
ta ylväyttä, arvokkuutta ja 
itsenäisyyttä, mutta samalla 
myös ystävyyttä, lempeyttä 
ja läheisyyttä.

SIRPA TAVASTI, 
AZIZ CANE ZADAN & AZIZ RAKHAM
Ari: Toiseksi tullut kilpailukuva on myös sävyiltään ja teemaltaan hieno. 

Mustan koiran kuvaaminen on tunnetusti erittäin hankalaa, varsinkin jos 

kuvassa on myös vaaleita elementtejä. En lähtisi nostamaan kuvan varjoja 

tästä laisinkaan, se on hyvä juuri näin. Ehkä ottamalla kuvan hieman ma-

talammalta olisi kuvan edustalle saanut elementiksi tuota heinää, joka oli-

si tuonut valokuvaan kerroksellisuutta.

Sanni: Vanha ja nuori saluki melankolisen kauniissa kuvassa, joka uni-

maailman omaisessa utuisuudessaan miellyttää silmää niin värin, valon 

kuin asettelunkin puolesta.

ELISA KOHTAMÄKI, 
EL HAMRAH 
PALMYRA
Ari: Kaunis salukipentu. 

Hieman rajaamalla kuvaa 

siitä olisi mahdollisesti tul-

lut vielä parempi. Kuvaa-

minen kannatta tehdä koi-

ran korkeudelta.

Sanni: Kuinka tätä katsetta 

voisi vastustaa! Väreiltään ja 

valoltaan harmoninen ku-

va, jossa mitä suloisin salu-

kipentu tapittaa suoraan 

katsojaansa silmiin.

PIRJO JÄPPINEN, RUDAN NEDIVA 
Ari: Hauska kuva. Salukille ominaista halkojen ja oksien 

syöntiä.

Sanni: Pitää olla pikkusen söpö, ja sitä tämän kuvan salu-

ki on! Läpi kuvan jatkuva syksyinen ja harmoninen vä-

rimaailma yhdistettynä pilke silmäkulmassa leikkivään 

salukiin muodostavat ihastuttavan kuvakokonaisuuden.
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SATU MARTTILA, TAZILLAH AFROZA LAMIA 
Ari: Hyvä valotus ja tunnelma. Kontrasti luonnollinen ja 
hienot korvahapsut!
Sanni: ”Ilme on arvokas ja lempeä, katse uskollinen ja etäi-
nen.” Mitäpä siihen lisäämään. Tähän kuvaan ikuistettu 
salukin katse vie katsojansa suoraan rodun itämaisille juu-
rille. Eikä unohdeta katseen kruunaavia, lumoavia korva-
hapsuja. Tässä kuvassa vain on ripaus taikaa!

HANNI NUOTIO, ZULEKHA 
Ari: Valokuvassa on hieno ja hieman 
Suomen olosuhteista poikkeava tunnel-
ma. Hiekkaranta ja saluki sopivat hyvin 
yhteen. Kuvaa olisi mahdollisesti paran-
tanut vielä se, jos se olisi otettu koiran 
korkeudelta.
Sanni: Ehkä koko kalenterin levein hymy, 
ja miksipä ei olisi, kun saa jolkottaa val-
koisen hiekan peittämällä rannalla, kirk-
kaassa auringonpaisteessa. Todellinen hy-
vänmielenkuva, jota katsoessa voi itsekin 
kuvitella seisovansa varpaat hiekassa au-
ringon alla.



Salukien luonteen/käyttäytymisen testausta tuetaan 1.1.2021 alkaen seuraavasti:

Tukea myönnetään virallisista luonnetesteistä (perinteinen palveluskoirien luonnetesti, 
MH-kuvaus ja jalostustarkastuksen käyttäytymisosio) sekä smartDOG-testeistä 20 euroa/koira.

Tukiraha maksetaan yhdelle koiralle yhden kerran.

Tukea tulee hakea 6 kk:n sisällä testin päivämäärästä.

Tuki myönnetään vain Suomessa asuville koirille Suomessa tehdyistä tutkimuksista.

Tukea anovan on oltava Salukikerhon jäsen.

Tuen saaminen edellyttää testituloksen julkistamista. Viralliset testit tulevat näkyviin Koiranettiin, 
smartDOG-testin raportti pitää toimittaa (esim. kuvatiedostona) jalostustoimikunnalle.

Tukianomukset sähköpostilla osoitteeseen: jalostustoimikunta @ saluki.fi
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Kennelliiton teemavuoteen sopivasti, SA-FAn ja Salukikerhon yhteisseminaarin keskusteluosuuden perusteella, jalostustoi-
mikunta päätyi esittämään tuen myöntämistä luonnetesteihin kannustaakseen omistajia salukien luonteiden kartoittami-
seen. Salukikerhon hallitus hyväksyi esityksen kokouksessaan 10.11.2020.

Aiempien terveyskyselyiden vastausten perusteella peräti 38%:lla (2010) ja 32%:lla (2015) salukeista raportoitiin luontee-
seen ja/tai käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, mm. arkuutta, eroahdistusta, sisäsiisteysongelmia, koiriin kohdistuvaa ag-
gressivisuutta. Ihmetystä herätti myös se, että jalostukseen käytetyillä nartuilla raportoitiin arkuutta prosentuaalisesti enem-
män kuin vastanneista keskimäärin. Arkuus on periytyvä ominaisuus ja Kennelliiton jalostusstrategian mukaan arkaa koi-
raa ei saa käyttää jalostukseen. Edellistä Jalostuksen tavoiteohjelmaa laadittaessa saimmekin Kennelliiton jalostustieteellisen 
toimikunnan luonnetyöryhmältä luonneosiosta noottia ja tiukan kysymyksen: ”Mitä aiotte asialle tehdä?” 

Jalostustoimikunta on pohtinut luonneasioita, jotain on saatu aikaiseksikin. Jalostustarkastuksen luonnepro  ili saatiin val-
miiksi 2018, smartDOG-testejä kokeiltiin 2018. Olemme valitettavasti todenneet resurssien riittämättömyyden virallisten 
luonnetestien järjestämiseen, käytännön järjestelyt ovat niissä työläitä ja/tai vaativat useita vapaaehtoisia avustajia. Lisäksi 
niissä ei välttämättä käy ilmi salukien tyypilliset ongelmat, jotka tulevat enemmänkin esiin arjessa, kotona tai esim. lenkil-
lä. Eroahdistusta ja sisäsiisteysongelmia ei testein todeta, ne tulevat esiin terveyskyselyn tms. vastauksissa.

SmartDOG-testit ovat erityyppisiä verrattuna perinteisiin luonteen arviointimenetelmiin; ”pehmeämpiä”, miellyttävämpiä 
koiralle, jota ei paineisteta testin aikana. SmartDOG-testeissä voidaan tutkia hyvinkin syvällisesti koiran kognitiivisia omi-
naisuuksia, muistia, eleiden lukukykyä ym. mikä voi olla tarpeen työ- tai kilpailukoirilla huippusuoritukseen tähdättäessä. 
Salukeille riittää vähempikin, siksi suosittelemme Pientä Persoonallisuustestiä, sekin antaa tarpeeksi tietoa koiran tempe-
ramentista, impulsiivisuudesta jne. Hintakin on sopiva 85 euroa (11/2020). Yleensä suositellaan, että koira olisi aikuinen 
luonnetta arvioitaessa, mutta myös smartDOG:n Pentutestistä myönnetään tukea, koska se voi olla hyvinkin hyödyllinen 
uudelle, ehkä kokemattomalle omistajalle. Pentutestejä tehdään 4–7 kk:n ikäisille koirille, se sisältää kuvauksen perusteel-
la samoja elementtejä kuin Pieni Persoonallisuustesti.

Testiä testin perään ja lisää rahanmenoa – turhauttavaa – ehkä, mutta kun puhutaan koiranjalostuksesta, on pystyttävä 
osoittamaan yksilön jalostuskelpoisuus. Luonneominaisuudet ovat tärkeitä koiran hyvinvoinnin ja sujuvan arjen kannal-
ta. Aran koiran elämä on jatkuvaa stressaamista, mistä voi seurata myös fyysisiä ongelmia. Tasapainoisen, reippaan koiran 
kanssa omistajankin elämä on helpompaa.

Toivomme uteliaisuutta uusia mahdollisuuksia kohtaan, omasta koirasta voi paljastua yllättäviä juttuja testitilanteissa.

Terveisin,
Jalostustoimikunta Piia, Ranja, Kirsi ja Hyde
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Kauniita koiria, mukava näyttelyalue ja 
miellyttävä syksyinen sää. Niistä oli Mus-
tialan salukierkkari tehty! 

Kehässäni oli useita koiria, jotka olen arvos-
tellut aikaisemminkin. Lähes kaikilla näistä 
oli erittäin ”hyvä päivä”. Viileä sää saattoi 
vaikuttaa positiivisesti asiaan ja mahdolli-
sesti korona-aikakin. Koiria oli kenties ul-
koilutettu enemmän, ne olivat erittäin hy-
välihaksisia. Näyttelyväsymystäkään ei ol-
lut sen paremmin esittäjillä kuin koirilla.

Saluki on yksi harvoista koiraroduista, joil-
la esiintyy useita hyväksyttäviä rotutyyp-
pejä. Tämä vaikuttaa tietenkin kaikkeen 
esim. koiran kokoon, rungon mittasuh-
teisiin, luuston vahvuuteen, pään malliin, 
rintakehän malliin, kulmausten voimak-
kuuteen, koiran liikuntatapaan. Paras uros 
-kehäni neljä parasta olivat kaikki erityyp-
pisiä erinomaisia salukeja. Paras narttu -ke-
hän erinomainen kärkinelikko ei sekään ol-
lut tyypiltään yhteneväinen. Tyyppien run-
sauskin on asia, joka tulee hyväksyä ja jo-
ta tulee vaalia.

Koirien kasvatustyössä on aina olemassa 
riski ylilyönteihin. Ylikulmautuneet taka-
raajat on yksi tällainen ongelma, jota esiin-
tyi nytkin jonkin verran. Salukin rotumää-
ritelmässä takakulmauksista mainitaan 
polvien kohdalla ”kohtuullisesti kulmau-
tuneet”. Salukin sääri on vain aavistuksen 
pidempi kuin reisi tai samanpituinen. Näin 
rakentuneet takaraajat ovat kohtuullisesti 
kulmautuneet.

Säde Hohter
TUOMARIKOMMENTIT

Liikkeiden tulee olla 
vaivattomat, kevyet ja 
joustavat. Salukihan 

ei ole ravaava rotu vaan 
laukkatyypin koira. Tällöin 

koiraa ei tule esittää valtavalla 
vauhdilla, vaan huomattavasti 

rauhallisemmin.

Useimmiten esittämistyylistä johtuva on-
gelma on sivuaskelten jouston katoami-
nen. Liikkeiden tulee olla vaivattomat, ke-
vyet ja joustavat. Salukihan ei ole ravaava 
rotu vaan laukkatyypin koira. Tällöin koi-
raa ei tule esittää valtavalla vauhdilla, vaan 
huomattavasti rauhallisemmin. Pyynnös-
täni huolimatta osa koirista esitettiin liian 
vauhdikkaasti, jolloin sivuaskel on tosi pit-
kä, mutta liikkeen keveys ja jousto jäävät 
arvailujen varaan.

Olen ollut salukimaailmassa mukana vuo-
desta 1969. Suomessa oli salukeja vain 
kourallinen. Tuolloin ja etenkin 1970-lu-
vulla alkoi menestystarina, joka jatkuu… 
Toivottavasti nykyiset ja tulevat saluki-
kasvattajamme jaksavat tästäkin päivästä 
eteenpäin työskennellä sen eteen, että tä-
mä ihastuttava rotu säilyy meillä edelleen 
korkeatasoisena.

Kiitos kaikille mukana olleille!

Hoivatkaa ja rakastakaa salukejanne!
Säde Hohteri
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Teksti: Hannu Haapala

Saadessani monien mutkien jälkeen kut-
sun tulla arvioimaan salukeja tämän vuo-
den Saluki Show’hun en epäröinyt hetkeä-
kään vastatessani myöntävästi. Näyttely-
paikka Mustialassa on varmasti yksi Suo-
men hienoimmista, ja ilmakin suosi... Oli 
poikkeuksellisen hieno sää syyskuuksi.
Salukeja oli ilmestynyt paikalle 32 urosta ja 
29 narttua, määrä, josta olin iloinen.

Olen harrastanut salukeja 30 vuotta, mo-
nipuolisesti sekä juoksupuolella että näyt-
telyissä. Kuriirin kennelnimellä minulle on 
syntynyt 9 pentuetta, joissa 18 urosta ja 18 
narttua.

Ennen koiraharrastusta toimin hevospuo-
len ammattilaisena ja sain onnekseni työs-
kennellä silloisten alan huippujen parissa 
ja seurata heidän ammattitaitoaan hevos-
ten kouluttamisessa. Toimin kouluratsas-
tuksen valmentajana sekä omasin koulu-
tuomarioikeudet ja kiersin monipuolises-
ti ympäri Suomea. Hevosmaailmasta oli 
helppo siirtyä koiramaailmaan ja erityisesti 
salukien pariin.

Lähtökohtani näyttelypäivään oli selvä: 
vahva keskittyminen rotumääritelmään!  
Pyrin antamaan kaikille samanlaiset läh-
tökohdat esittämistä ajatellen, opastaen ja 
neuvoen, miten halusin koiran esitettävän. 
Ne, jotka minut tuntevat tai ovat olleet pi-
tämissäni näyttelyharjoituksissa, tiesivät jo 
etukäteen, mitä en halua kehässä nähdä.
Saluki on sporttinen metsästäjä. En halua 
nähdä minkäänlaista venyttämistä, ei kau-
laa pitkäksi, eikä takajalkoja taakse. Mah-
dollisimman luonnollinen asento, paino 
etujaloilla ja oikeaoppinen takajalan asen-
to niin, että ristin ja reiden yhtymäkohta 
on luotiviivamaisesti takajalan varpaiden 
kohta. 

Kaulan venyttäminen vetää helposti etula-
poja kasaan, jolloin paino siirtyy etujalois-
ta väärään kohtaan. Tässä syy miksi haluan 
koiran seisovan mahdollisimman luonnol-

lisella tavalla. Samoin neuvoin kehässä esit-
täjää siirtymään, mikäli koira seisoi vähän 
kuopassa, jotta saisin kaikki koirat mah-
dollisimman edulliseen asentoon. Halusin 
myös liikkuessa kaikille samanlaisen koh-
telun ja mahdollisimman tasapainoisen ra-
vin kullekin koiralle, jotta jokainen oli-
si mahdollisimman tasavertaisessa asemas-
sa suhteessa toisiin. Tämä oli minulle tär-
keää, ja koin sen reiluksi näytteilleasetta-
jia kohtaan.

Mottoni salukin arvioimisessa on mitä, mi-
ten ja miksi: mitä näen...? Miten koira on 
rakentunut, miten se liikkuu, ja miksi se 
on näin. Ensin yleisolemus, sitten pala pa-
lalta rotumääritelmän mukainen rakenne, 
liikkeet ja miksi koira liikkuu niin kuin 
liikkuu.

Salukin rotumääritelmä on laaja, mikä joh-
tuu tyyppien monimuotoisuudesta, ja tä-
mä seikka on rotumme rikkaus. Nyt kun 
minulla oli loistava tilaisuus tarkastella tar-
kemmin rotumme tilaa, jouduin totea-
maan, että me kasvattajat olemme kyllä ve-
nyttäneet rotumääritelmää ehkä vähän lii-
kaakin. Näin toki paljon laatuakin, mut-
ta myös valitettavan paljon ominaisuuksia, 
joita en soisi näkeväni salukeissa.

Päiden laatu on parantunut huomattavas-
ti. Tästä olin erittäin tyytyväinen. Näke-
mäni perusteella ”klumppupäät” ovat his-
toriaa, enkä nyt tietenkään tarkoita nuor-
ten salukien koholla olevia otsaluita, jotka 
tasoittuvat pään kehittyessä. Päissä oli ylei-
sesti ottaen kauniit ilmeet, enkä enää näh-
nyt ikäviä roikkuhuulia. Salukilla pitääkin 
olla tiivis huuli!  Asia, joka pisti silmään, 
oli silmien pieni koko! Silmät olivat sinän-
sä kauniit, mutta niiden koko oli yleisesti 
ottaen pienentynyt selvästi. Myös selkälin-
jat olivat siistiytyneet. Ainahan joukkoon 
mahtuu vähän jäykkää, notkoa, jopa köy-
ryä, mutta yleisesti ottaen olin tyytyväi-
nen selkiin. Takaosat olivat siistit, mutta 
näin useita melko pitkäsäärisiä koiria, mi-

Hann Hapal
TUOMARIKOMMENTIT

Saluki Show 2020 ...mietteitä salukiviikonlopusta
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Salukin rotumääritelmä on 
laaja, mikä johtuu tyyppien 

monimuotoisuudesta, ja 
tämä seikka on rotumme 

rikkaus. Nyt kun minulla oli 
loistava tilaisuus tarkastella 
tarkemmin rotumme tilaa, 
jouduin toteamaan, että me 

kasvattajat olemme kyllä 
venyttäneet rotumääritelmää 

ehkä vähän liikaakin. 
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kä vaikuttaa takaosan tasapainoon. Rinta-
kehät olivat poikkeuksetta kauniskaarisia 
ja riittävän pitkiä. Etujalat tuottivat mi-
nulle pettymyksen. Salukilla on poikkeuk-
sellinen etujalan rakenne: etujalan kuuluu 
olla riittävän vahva ja litteäluinen, ja näin 
olikin lähes kaikilla, mutta välikämmen-
ten pitäisi olla lievästi eteenpäin viistot ja 
riittävän pitkät jatkuen   kaareutuviin var-
paisiin, joissa sisimmät kaksi varvasta ovat 
muita pidempiä.

Mitä näin? Osalla salukeista oli erinomaiset 
etujalat... mutta näin liikaa jäykkiä, ei-lit-
teitä ranteita. Osalla oli todella lyhyt vä-
likämmen. Näin myös monia pienikokoi-
sia tassuja, tämä oli minulle yllätys. Etu-
jalkojen malliin on tietty syy. Kyseessä on 
kuitenkin metsästävä koira, ja etujalat ovat 
metsästystilanteessa kovilla. Jalan tulee kes-
tää pehmeää hiekkaa. kivikkoista alustaa, 
äkkikäännöksiä ja -pysähdyksiä, joihin ja-
lan malli on aikoinaan kehittynyt... Tämä 
vaatii jalalta voimaa, notkeutta ja pitoa!

Etuosat: Näin toki kohtuullisen kulmau-
tuneita, kyynärpäät tiiviisti rungon mu-
kaisesti asettuneita rakenteita, joissa riittä-
vä lapakulma hyvin taakse kiinnittyneenä.  
Mutta monella oli näkyvästi eteen työnty-
nyt rintalasta. Ihmettelen mistä moinen 
on rotuumme pesiytynyt.  Itse mietin asiaa 
jälleen metsästystilanteessa: mitä jos koira 
törmää johonkin, eikä törmäystilanteessa 
olekaan etulapojen suojaa.  Lihaksistot oli-
vat erinomaiset...etenkin uroksilla. Lihak-
sen tyyppi periytyy: on kuivempaa pitkä-
säikeistä ja vahvempaa lihasta... 

Osalla salukeista on hyvä lihaskunto, vaik-
ka koiraa ei liikutettaisikaan paljoa, niin se 
on aina ulkoilutetun näköinen... tämäkin 
johtuu perimästä. Isona yllätyksenä minul-
le tuli asia, johon en ole koskaan aiemmin 
törmännyt: osalla nartuista oli omituinen, 
heikko lihaslaatu. Tämä ei näkynyt selväs-
ti päällepäin, vaan tuntui kokeilemalla ja 
jäin ihmettelemään, miten koiralla voikin 
olla niin erikoinen lihasrakenne...löysä, 
pehmeä. En voi uskoa, ettei kyseisiä koi-
ria liikutettaisi ollenkaan, vaan uskon nii-
den perineen kyseisen ominaisuuden. Tä-
mä vaikuttaa huomattavasti koiran kau-
laan ja etuosaan kokonaisuudessaan... erit-
täin hauraan oloista! Kun taas palaamme 
metsästystilanteeseen, lihaksiston tehtävä 
on tukea koiran etuosaa!

Vielä ennen lempiaihettani haluan mai-

nita, että häntien kanto ja kiinnitys ovat 
myös parantunut selvästi. Yllätyksekseni 
viidellä oli liian lyhyt häntä, ei vähän lyhyt 
vaan liian lyhyt! Pitää muistaa, että hän-
nälläkin oma roolinsa koiran tasapainon 
suhteen

Sitten päästään minulle läheiseen aiheeseen 
eli liikuntaan. Tämä on minulle koulutuk-
sestani johtuen rakkain aihe, rakenteen 
ohella. Opiskellessani hevospuolella tämä 
aihe oli vaativin. Taas palaan samaan mot-
toon: mitä, miten ja miksi.

Tiesitkö muuten, että salukin ja hevosen 
tapa tuottaa liikettä on yllättävän paljon 
samanlaista?

SIVULIIKUNTA TEKEE SALUKIN!

Etuliikkeitä tarkasteltuani hämmästyin 
ranteiden ja tassujen virheellistä asentoa 
juuri sillä hetkellä, kun koira siirtää pai-
nonsa niille. Tällaisen virheasennon luulisi 
vaikuttavan ranteiden ja etujalkojen kun-
toon, kun koira vanhenee. Takaliikkeet 
ovat salukeilla aina olleet enemmän ja vä-
hemmän ahtaita. Minulle jalan liikesuunta 
on olennaisin seikka. Muutamilla (kolmel-
la yksilöllä) näin taipumusta takajalkojen 
levittämiseen liikkeessä poispäin. Junnui-
käisellä kyse voi olla tasapainon hakemises-
ta, mutta vanhemmalla koiralla kyse ei ole 
mielestäni ominaisuudesta, vaan koiran ta-
pa tuottaa liikettä on virheellinen. Joko sil-
lä on jumeja lantion seudulla, tai se joutuu 
tasapainottamaan etuosaa. Usein etulavan 
liike paljastaa, että etujalka siirtyy eteen 
väärin painopistein, mikä näkyy useimmi-
ten turhan korkeana etujalan liikkeenä.

Omasta persoonastani johtuen en voi-

nut olla käyttämättä ylisanoja niistä MO-
NISTA aivan loistavista sivuliikkeistä, jot-
ka sain nähdä. Voiko olla kauniimpaa nä-
kyä kuin sujuva, rento, riittävän pitkäaske-
linen, JOUSTAVA sivuliikunta. Näin liik-
kuvia salukeja oli monia, ja olin siitä ää-
rettömän tyytyväinen. Jälleen tuli todistet-
tua, ettei rakenne kerro kaikkea, jopa sel-
laiset salukit, joiden rakenteeseen en ol-
lut tyytyväinen, yllättivät positiivisesti 
sivuliikunnallaan.

Luokkasijoituksissa annoin vielä suullisesti 
arvion, miksi sijoitin kyseiset koirat kysei-
sellä tavalla... Näin halusin vielä avata nä-
kemyksiäni. KP;n saaneet voivat olla tyyty-
väisiä. Ne edustivat mielestäni erinomaista 
laatua kyseisissä luokissa.

Kaiken kaikkiaan olin hyvin innoissani 
saadessani tällaisen mahdollisuuden, myös 
esittämisen taso on parantunut selvästi, ja 
kehässä kaikilla oli pääosassa saluki. Minun 
on pakko vielä kiittää mainiota kehäsihtee-
riäni, olimme samalla aaltopituudella heti 
ensikättelystä alkaen. Sain myös näyttely-
paikalla monilta positiivista palautetta ar-
vioinnistani, osaltaan siihen vaikutti myös 
järjestäjien taholta minulle annetut vapaat 
kädet hoitaa arviointi ja käyttää siihen tar-
vitsemani aika. Kiitos siitä!

Muutama saluki ansaitsee maininnan vie-
lä tässä.
Olin mielissäni nähdessäni hienokuntoisen 
10-vuotiaan veteraaniuroksen, Khaireddin 
Wazir, ikä ei näkynyt , ei rakenteessa eikä 
liikkeissä. Samoin ihastuin kovasti juniori-
luokan voittajaan (PU-3), Cape Avalia Au-
tumn Colours, mallikas juniori, upea sivu-
liikkeeltään, rakenteeltaan tiivis ja lihak-
sikas. Tälle kauniin tasapainon omaavalle 
urokselle soisin komean näyttelyuran.
Avoimen luokan voittaja, paras uros El 
Hamrah Omari, hurmasi minut tyylik-
käällä olemuksellaan, se oli tiivisrakentei-
nen, omaten monia laadukkaita yksityis-
kohtia, joita arvostan.

Nartuissa lähinnä rakenteellista ihannetta-
ni oli avoimen luokan Rudan Nevida, täy-
dellinen tasapaino, mittasuhteet ja moit-
teettomat liikkeet. Valitettavasti se oli aika 
pulskassa kunnossa ja turkki ei myöskään 
ollut parhaassa terässä, mutta ansaitusti se 
oli kuitenkin PN-3.
Laadullisesti ihan huippua edustivat myös 
jo valioituneet Aziz Rasmi ja Aziz Palmira, 
ja tällä kertaa voiton vei Palmira, kohoten 
koko Show’n BIS-salukiksi.
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Mikä kehiksen hommissa kiehtoo?

Olen Anu Ahlroos-Lehmus ja olen toi-
minut kehäsihteerinä kolmisenkymmentä 
vuotta melko aktiivisesti. Kehätoimitsijak-
si ryhdyin, kun tapahtumat kehänauhojen 
sisäpuolella kiinnostivat sekä koulutus an-
toi hyviä työkaluja yhdistystoiminnan puo-
lelle. Lisäksi kiinnostus koiriin ja rotuihin 
saivat aivan uuden eturivin paikan sihtee-
ripöydän takana.

Olet(ko) ollut aiemmin töissä Salukiker-
hon erikoisnäyttelyssä. Eroaako SSaK:n 
erkkari muista tapahtumista? Miten?

Olen ollut useita kertoja erkkareissa sekä 
open showssa töissä vuosikymmenten aika-
na. Erkkari ei kovinkaan paljon eroa mui-
den rotujen erkkareissa mutta open sho-
wn puolella harvinaisemmat loppukilpai-
lut aiheuttavat aina kovasti älynystyröiden 
hieromista. Osallistujamäärä on aina suu-
ri ja päivien tiedetään jo etukäteen olevan 
pitkiä.

Ehditkö itse katsella koiria töiden 
lomassa?

Pyrin katsomaan koiria jos vain ehdin, ai-
nakin tarkastamaan numerolapun vastaa-
vuuden arvostelulomakkeen numeroon.

Millaisten tuomareiden kanssa olet työs-
kennellyt? Millaisia salukituomarit ovat? 
Eroaako salukien arvostelu nähdäksesi 
muiden rotujen arvostelemisesta?

Vuosien varrella olen työskennellyt niin 
kotimaisten kuin ulkomaisten tuomarien 
kanssa. Salukituomarit ovat olleet kautta 
linjan hyvin miellyttäviä ja asiantuntevia 
persoonia. Heidän kanssaan on ollut help-
poa ja joustavaa työskennellä. Arvostelu ei 
sinänsä poikkea muista roduista, mutta to-
ki huomioi rodun erityispiirteet tai omi-
naisuudet. Ulkomaiset tuomarit ovat usein 
vaikuttuneita suomalaisten veteraanien 
tasosta.

Millaista porukkaa salukiväki on näyt-
telyissä? Pitääkö meitä paimentaa ja 
ohjeistaa?

Salukiväki on mainiota näyttelyssä. Osa-
taan seurata kehän tapahtumia sekä tulla 
omalla vuorolla kehään. Myös ensikerta-
laisten opastaminen ja ohjaus sekä kannus-
taminen on esimerkillistä. Näyttelysäännöt 
myös osataan hyvin käytännössä.

Veikkaatko itse voittajaa arvosteluiden 
perusteella?

Tuomarit ovat erilaisia ja joskus hieman sa-
lamyhkäisiä. Arvostelu ei aina korreloi suo-
raan voittajaan. Myös tuomari voi jäädä 
sanattomaksi kohdatessaan upean rodun 
edustajan. Veikkauksissa minun silmääni 
hivelevä yksilö, on usein sijoittunut mel-
ko korkealle kilpailussa mutta rotua sen sy-
vemmin tuntematta tahi koiraa koskemat-
ta, jää voittajan valinta asiantuntijalle eli 
ulkomuototuomaria tehtäväksi.

Terveisesi salukiväelle?

Jatkakaa samalla hyvällä tunnelmalla ja 
tahdilla mukavaa koiraharrastustoimintaa.

Kehäsihteerie tunnelmi
Mikä kehiksen hommissa kiehtoo?

Minusta on mukavaa nähdä paljon koiria 
ja kuulla tuomareiden näkemyksiä koirista.

Olet(ko) ollut aiemmin töissä Salukiker-
hon erikoisnäyttlyssä. Eroaako SSaK:n 
erkkari muista tapahtumista? Miten?

En ole ollut aikaisemmin salukien erkkaris-
sa. Aikalailla samalla tavalla se menee kuin 
moni muukin erkkari. Kivaa oli kaksipäi-
väinen järjestely.

Ehditkö itse katsella koiria töiden 
lomassa?

Yleensä kyllä. Varsinkin pyörittäjänä ehtii 
hyvin. Pidän hyvin liikkuvista koirista.

Millaisten tuomareiden kanssa olet työs-
kennellyt? Millaisia salukituomarit ovat? 
Eroaako salukien arvostelu nähdäksesi 
muiden rotujen arvostelemisesta?

Yleensä tuomarit ovat melko ystävällisiä 
ja asiantuntevia. Joskus ulkomaalaisia jou-
tuu enemmän avustamaan suomalaisten 
sääntöjen kanssa. Tuomari näyttelyssän-
ne oli asiantunteva ja kohteli kaikkia tasa-
puolisesti. Salukien arvostelut meni mel-
ko samalla tavalla kuin muidenkin rotu-
jen kanssa.

Millaista porukkaa salukiväki on näyt-
telyissä? Pitääkö paimentaa ja ohjeistaa?

Kaikki tulivat helposti paikalle eivätkä vaa-
tineet enempää paimentamista kuin useim-
pien rotujen harrastajien kanssa.

Veikkaatko itse voittajaa arvosteluiden 
perusteella?

Kyllä ja aika usein se menee ihan oikein.

Terveisesi salukiväelle?

Hienoja koiria ja pitäkää hauskaa niiden 
kanssa.

MILJA KUNNAS GRÖNHOLMANU AHLROOS LEHMUS
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S A LU K I K E R H O N  E R I KO I S N ÄY T T E LY  

ERIKOISNÄYTTELYN BIS AZIZ PACIFICO & VSP EL-UBAIDʼS SINCERITY ISIS

Salukikerhon 
erikoisnäyttely 

2020
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PU 1 & BIS Aziz Pacifico (VAL-1)

PU 4 Sunfire Harigat (VET-1)  VSP-vet

PU 3 Sincerity Kalimantan Adair (VAL-3)

PN 4 Aziz Shamila (VAL-2)

PN 3 Aziz Palmira (VAL-1)

PN 1 & VSP El-Ubaidʼs Sincerity Isis (VET-1) BIS-VET 

PN 2 Aziz Leilah (VET-2)PU 2 Aziz Rakham (VAL-2)
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S A LU K I K E R H O N  E R I KO I S N ÄY T T E LY  

J U N I O R I LU O K K A ,  U R O K S E T  ( )
1. Aziz Vezarat, ERI, SA
2. Aziz Xamza, ERI, SA
3. Aziz Varzidan, ERI, SA
4. Sadaqa Nasim Al Sihr, ERI

J U N I O R I LU O K K A ,  N A R T U T  ( )
1. Aziz Xeanee ERI, SA
2. Aziz Xyra, ERI, SA
3. Aziz Magical Midnight, ERI
4. Cape Avalia Autumn First Snow, ERI

S E R T  U R O S
Al Wathba Hariz Fakhm

S E R T  N A R T T U
Aziz Sadiyah



S A LU K I K E R H O N  E R I KO I S N ÄY T T E LY  

Saluki 27

AV O I N LU O K K A ,  U RO K S E T  ( )
1. Khaireddin Yazeed, ERI, SA, vara-SERT
2. El Hamrah Omari, ERI, SA
3. Sincerity Kalimantan Belenus ERI, SA
4. Gharafa Elb Amaranth Jahan, ERI

K ÄY T T Ö LU O K K A ,  U R O K S E T  ( )
1. Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii , ERI, SA
2. Zarabis Raahil, ERI, SA

N U O R T E N L U O K K A ,  U R O K S E T  ( )
1. Al Wathba Hariz Fakhm, ERI, SA, SERT
2. Dahaqin Ghaidan, ERI, SA
3. Aziz Talai, ERI
4. Wallaby’s Barakah Dakarai, ERI

N U O R T E N L U O K K A ,  N A R T U T  ( )
1. Al Wathba Habiyyah Hibat Al Jida, ERI, SA
2. Wallaby’s Bahija Dakarai, ERI

AV O I N LU O K K A ,  N A R T U T  ( )
1. Aziz Sadiyah, ERI, SA, SERT
2. Badavie Desert Pearl,ERI, SA
3. Sincerity Kalimantan Brea, ERI, SA
4. Zarabis Rezzan, ERI, SA

K ÄY T T Ö LU O K K A ,  N A R T U T  ( )
1. Non Serviam Domina Animarum, ERI, SA, vara-SERT
2. El Hamrah Majeeda, ERI, SA
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S A LU K I K E R H O N  E R I KO I S N ÄY T T E LY  

V E T E R A A N I L U O K K A ,  U R O K S E T  ( )
1. Sun  re Harigat, ERI, SA, PU-4, VSP-veteraani
2. Khaireddin Wazir, ERI, SA
3. Khalils Abu Shamah, ERI, SA
4. Aziz Luxor, ERI, SA

V E T E R A A N I L U O K K A ,  N A R T U T  ( )
1. El-Ubaid’s Sincerity Isis, ERI, SA, PN-1, VSP, BIS-
VETERAANI, BIS-PÄÄ
2. Aziz Leilah, ERI, SA, PN-2
3. Aziz Khalisah, ERI, SA
4. Tazillah Fadia Farahnaz, ERI, SA

VA L I O LU O K K A ,  N A R T U T  ( )
1. Aziz Palmira, ERI, SA, PN-3
2. Aziz Shamila, ERI, SA, PN-4, VSP-LIIKKEET
3. Zarabis Rosalia, ERI, SA
4. Gharafa Elb Avantika Errea, ERI, SA

VA L I O LU O K K A ,  U R O K S E T  ( )
1. Aziz Paci  co, ERI, SA, PU-1, BIS, VSP-PÄÄ
2. Aziz Rakham, ERI, SA, PU-2, BIS-LIIKKEET
3. Sincerity Kalimantan Adair, ERI, SA, PU-3
4. Aziz Sheraz, ERI, SA

B I S - L I I K K E E T
BIS Aziz Rakham
VSP Aziz Shamila

B I S - PÄ Ä
BIS El-Ubaid’s Sincerity Isis
VSP Aziz Paci  co
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S A LU K I K E R H O N  E R I KO I S N ÄY T T E LY   

B I S  V E T E R A A N I
BIS El-Ubaid’s Sincerity Isis 
VSP Sun  re Harigat

B I S  K ÄY T T Ö K O I R A
BIS Non Serviam Domina Animarum
VSP Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii

B I S  J Ä L K E L Ä I S L U O K K A
1. El-Ubaid’s Sincerity Isis, KP
2. Aziz Leilah, KP

K A S VAT TA J A L U O K K A
1. Aziz, KP
2. Sincerity Kalimantan, KP

B I S  S I L E Ä
BIS Wallaby’s Bahija Dakarai
VSP Wallaby’s Azraf Ayman
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S A LU K I  S H O W  

SALUKI SHOWN BIS AZIZ PALMIRA & VSP EL HAMRAH OMARI

Salukikerhon 
saluki show 

2020
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S A LU K I  S H O W  

PU-1, VSP El Hamrah Omari (AVO-1)

PU-4 Aziz Pacifico (VAL-1)

PU-3 Cape Avalia Autumn Colours (JUN-1)

PU-2 Aziz Sheraz (KÄY-1)

PN-1 & BIS Aziz Palmira (VAL-1)

PN-4 Aziz Leilah (SEN-1)

PN-3 Rudan Nediva (AVO-1)

PN-2 Aziz Rasmi (VAL-2)
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U R O K S E T,  AVO I N  ( 5 )
1. El Hamrah Omari, KP, PU  BIS avoin, VSP
2. Khaireddin Yazeed, KP
3. Sincerity Kalimantan Belenus 
4. Gharafa Elb Amaranth Jahan

N A R T U T,  AV O I N  ( 7)
1. Rudan Nediva, KP, VSP-avoin

2. Sincerity Kalimantan Breanna

3. Badavie Desert Pearl

4. Aziz Sadiyah

S A LU K I  S H O W  
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J U N I O R I LU O K K A ,  U R O K S E T  ( )
1. Cape Avalia Autumn Colours, 
KP, PU-3, BIS-juniori
2. Aziz Vaclav, KP 
3. Aziz Xamza, KP
4. Matanah’s Eliel, KP

J U N I O R I LU O K K A ,  N A R T U T  ( )
1. Aziz Xeanee, KP, VSP-juniori
2. Aziz Xyra, KP
3. Aziz Magical Midnight
4. Aziz Xarika

U R O K S E T,  N U O R E T  ( )
1. Al Wathba Hariz Fakhm, KP, VSP-nuori
2. Dahaqin Ghaidan, KP
3. Aziz Talai
4. Wallaby’s Barakah Dakarai

N A R T U T,  N U O R E T  ( 2 )
1. Wallaby’s Bahija Dakarai, KP, BIS-nuori
2. Al Wathba Habiyyah Hibat Al Jida
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S A LU K I  S H O W  

U R O K S E T,  VA L I O  (6)
1. Aziz Paci  co, KP, PU-4, VSP-valio
2. Sincerity Kalimantan Adair , KP
3. Aziz Otis
4. Aziz Quanah

N A R T U T,  VA L I O  ( 7)
1. Aziz Palmira, KP, PN , BIS VALIO, BIS
2. Aziz Rasmi, KP
3. Gharafa Elb Avantika Errea, KP
4. Aziz Rayna, KP

N A R T U T,  K ÄY T T Ö  ( 4 )
1. El Hamrah Majeeda , KP, VSP-käyttö
2. Non Serviam Domina Animarum, KP
3. Tazillah Afroza Lamia
4. Non Serviam Folie à Deux

U R O K S E T,  K ÄY T T Ö  ( 4 )
1. Aziz Sheraz, KP, BIS-käyttö
. Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii
. Aziz Qaseem Al Aramika
. Wallaby’s Azraf Ayman

U R O K S E T,  S E N I O R I T  ( 5 )
1. Aziz Luxor, VSP-seniori
2. Sun  re Harigat
3. Rudan Hakeem 
4. Ta’zim Gohar Ghaos 

N A R T U T,  S E N I O R I T  ( 5 ) 
1. Aziz Leilah, KP, BIS seniori
2. El-Ubaid’s Sincerity Isis, KP
3. Tazillah Fadia Farahnaz, KP
4. El Hamrah Kayesha, KP
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B I S  PA R T I C O LO R 
Badavie Desert Pearl 

S A LU K I  S H O W  
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U R O K S E T,  V E T E R A A N I T  (1)
1. Khaireddin Wazir, KP, BIS-veteraani, 

U R O K S E T,  KOT I K O I R A LU O K K A  (1)
1. Aziz Ramz, BIS-kotikoira

N ä y t t e l y n  v a n h i m m a t :
Khaireddin Wazir (synt. 12.7.2010) & Tazillah Fadia Farahnaz (synt. 27.5.2011)

PA R I L U O K K A

1. Aziz Peyton &Aziz Palmira
2. Aziz Luxor & Aziz Xyra

B I S  D E S E R T  B R E D 
Qashani Barir al-Suri
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B I S  S I L E Ä 
Wallaby’s Bahija Dakarai & Wallaby’s Azraf Ayman (VSP)

SAN
N

I M
ÄKELÄ

B I S  J Ä L K E L Ä I S L U O K K A
1. El-Ubaid’s Sincerity Isis, KP
2. Aziz Leilah, KP

K A S VAT TA J A L U O K K A
1. Aziz, KP, BIS-kasvattaja
2. Sincerity Kalimantan, KP

S E N I O R  H A N D L E R  ( ) 
1. Satu Marttila & Luna
2. Pinja Pakarinen & Fahim
3 Marjut Närhi-Sairanen & 
Ramzes

L A P S I  &  KO I R A  ( ) 
1. Hilda Soininen & Obama
2. Aaro Mäkelä & Veera

J U N I O R  H A N D L E R  ( )
.  E l l a  B l o m q v i s t  &  R a m a t z

VÄ L I A I K A K I L PA I L U T
t u o m a r i :  A n n e  L i p p o n e n

4. Heidi Lappalainen & 
Princess Zelda
5. Kirsi Hyvärinen 
& Prince William

      3. Lilja Rosendahl & Fiina 
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LUONTEESTA 
PERSOONALLISUUDEKSI

Teksti: Karoliina Ahonen

Marraskuun ensimmäisenä päivänä avasin 
aamuisen koiralenkin jälkeen läppärini ja 
”astuin” mielenkiintoiseen seminaariin. Ja-
lostusseminaari, jota oli järjestetty yhdessä 
Suomen Salukikerhon kanssa, oli siirretty 
koronarajoitusten takia Hausjärven ravin-
tolatilasta Teams-linkin taakse, mutta toimi 
näinkin erittäin hyvin. Etäyhteydet mah-
dollistavat myös kauempana asuvien osal-
listumisen ja ovat muutenkin helpompi is-
tuttaa usein kiireisten aktiivien arkeen – it-
se sain harjattua koirani samalla! Vaikka ko-
kemus ei vetänyt vertoja kasvokkain jutus-
telulle ja koiraystävien tapaamiselle livenä, 
oli se kuitenkin niin antoisa ja sujuva, että 
varmasti järjestämme vastaavia webinaare-
ja jatkossakin.

S E M I N A A R I

Jalostusseminaari
SSaK:n ja SA-FA:n yhteiseen jalostusaiheiseen webinaariin kokoontui viitisenkymmentä afgaani- ja salukiharrastajaa 
eri puolilta Suomea. Tekniikka pelasi ja luennot olivat todella mielenkiintoisia. Tässä koosteet päivän annista.

Seminaari alkoi Katriina Tiiran luennolla, 
joka käsitteli koiran käyttäytymistä ja per-
soonallisuutta. Katriina Tiira (biologi, FT) 
on tutkinut eläinten käyttäytymistä yli 20 
vuoden ajan. Hän on julkaissut aihees-
ta kymmeniä tieteellisiä artikkeleita ja on 
suosittu luennoitsija. Vuonna 2016 Kat-
riina perusti SmartDOG Oy:n, joka tekee 
ensimmäisenä maailmassa koirien kognitii-
visten ominaisuuksien testausta.

Kahden tunnin luento koostui koiran per-
soonallisuutta, koiran persoonallisuuden 
kehittymistä, perimän vaikutuksen, epige-
netiikan sekä lopuksi koiran pelokkuutta 
käsittelevistä osuuksista. Heti alkuun Kat-
riina Tiira muistutti, että koira ei suinkaan 

ole vain viettiensä ja vaistojensa varassa eri-
laisiin ärsykkeisiin reagoiva eläin, kuten 
vielä 60-luvullakin ajateltiin, vaan koiran 
käyttäytyminen on paljon tätä monimut-
kaisempi prosessi, johon vaikuttavat useat 
eri asiat. Nykyään käytetäänkin luonne-kä-
sitteen sijaan käsitettä persoonallisuus.

Koiran käyttäytymiseen ajatellaan vaikut-
tavan 1) ko. tilanne, eli mitä hyötyjä ja 
haittoja koira tilanteessa näkee, 2) koiran 
aikaisemmat kokemukset, 3) koiran tun-
netila sekä 4) koiran persoonallisuus, jon-
ka ajatellaan muodostuvan sekä geeneistä 
että ympäristön vaikutuksesta. Eli samois-
ta asioista, mitkä vaikuttavat ihmisenkin 
toimintaan, ja se tuntuikin olevan asia, jo-
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S E M I N A A R I

hon Katriina usein luentonsa aikana palasi 
ja josta muistutti; me nisäkkäät emme eroa 
kovinkaan paljon toisistamme. Rottien, 
koirien ja ihmisten käytöstä ja toimintaa 
määrittävät ja selittävät samanlaiset tekijät.

Kohta neljä (4) eli koiran persoonallisuus 
osoittautuikin monimutkaiseksi. Tiiran 
mukaan siihen vaikuttavat geenit, mutta ei 
yksinkertaisesti pelkkä geeniperimä, vaan 
myös ympäristön vaikutus geenien muo-
toutumiseen eli epigenetiikka sekä lisäk-
si ympäristö, jolla Tiira tarkoitti kaikkia 
koiran kokemuksia aina kohdusta alkaen. 
Kirsikkana kakun päälle hän mainitsi vie-
lä suolistobakteerien vaikutuksen, joka ih-
mistieteidenkin kohdalla on vasta tekemäs-
sä tuloaan, mutta nykyään puhutaan jo 
ihan yleisesti suolistosta ns. toisina aivoina.

Eli koiran persoona alkaa kehittyä jo sen 
esi-isissä, ja kaikissa sukupolvissa kehityk-
seen vaikuttaa perimän lisäksi ympäristö. 
Mutta tämäkään ei ole vielä koko totuus, 
vaan lisäksi näiden kaikkien sukupolvien 
ketjussa olevien koirien persoonaan vaikut-
taa se, miten niiden emät voivat ja mitä ne 
syövät, kun ne vielä kantavat tulevia pentu-
ja kohdussa, miten niiden

emät hoitavat juuri syntyneitä pentuja ja 
lopulta kaikki se, mitä pennuille tapah-
tuu syntymän jälkeen aina ruokinnasta ja 
liikunnasta lähtien. Tiira mm. kertoi, et-
tä tutkimuksissa on löytynyt yhtäläisyyk-
siä pelokkuuden ja vähäisen liikunnan vä-
lillä sekä pikkupennun saamien virikkei-
den ja ärsykkeiden sekä koiran stressita-
sojen ja hermostuneisuuden välillä. Emon 
kokeman stressin vaikutus pennun stres-
siherkkyyteen tuntuu maalaisjärkiseltä, 
mutta kuulemma samanlaisia vaikutuksia 
on havaittu rottatutkimuksissa jopa emon 
saamilla antibioottikuureilla, jotka tuhoa-
vat suolistobakteereja, ja jälkeläisillä voi tä-
män takia olla stressiherkkyyttä! Tiira ker-
toi kiinnostavasti myös siitä, minkälaisia 
eroja käyttäytymisen kehittymisessä on eri 
rotujen välillä. Muun muassa huskyt alku-
kantaisena rotuna kehittyivät synnyttyään 
muita pentuja nopeammin ja pystyivät esi-
merkiksi juoksemaan jo hyvin varhaises-
sa vaiheessa ja olivat keskimääräistä aktii-
visempia, tarmokkaampia ja rohkeampia 
kuin esimerkiksi labbispennut.

Emon ja emon perimän lisäksi pentu-
jen persoonaan vaikuttaa myös kasvattaja 
ja erityisesti se, miten paljon pentuja kä-

sitellään ja sosiaalistetaan ja minkä ikäi-
senä ne luovutetaan uuteen kotiin. Tutki-
musten mukaan aikuisten koirien ongel-
makäyttäytyminen voidaan usein yhdistää 
liian myöhäiseen luovutusikään. Tiira itse 
luovuttaisi pennut viimeistään 8-viikkoisi-
na uusiin koteihinsa. Jos luovutus venyy tä-
tä myöhäisemmäksi olisi kasvattajien olta-
va erityisen aktiivisia koiran käsittelyssä ja 
sosiaalistamisessa. Tämän jälkeen pennun 
uudella omistajalla on myös vaikutusval-
taa. Tiira piti mahdollisena mm. sitä, et-
tä pelokas ja hermostunut omistaja siir-
täisi näitä omia tunteitaan osaksi koiransa 
persoonallisuutta.

Aikuisena koiran persoona pysyy kuitenkin 
jo kohtalaisen muuttumattomana. Eroah-
distus, ääniarkuus ja uros-aggressio kehit-
tyy vielä pentuiän jälkeen noin 1,5–2-vuo-
tiaana. Vanha koira on puolestaan hitaam-
pi oppija, mutta Tiira painotti, että yksi-
löiden väliset erot ovat suuria. Pelokkuus 
vähenee kyselytutkimusten mukaan yli 

10-vuotiailla koirilla, kuten myös aggres-
siivisuus. Toisaalta vanha koira on nuor-
ta koiraa herkempi stressaaville tilanteille 
ja se nojautuu nuorta koiraa helpommin 
omistajaansa ongelmanratkaisutilanteissa. 
Lisäksi on huomattava, että myös koiralle 
voi tulla alzheimer, ja oireet ovat samankal-
taisia kuin ihmisilläkin. Katriina Tiira ker-
toikin meidän tietävän kohtuullisen paljon 
koiran alzheimeristä sen takia, että sitä tie-
toa on tarvittu ihmisten alzheimerin tutki-
miseen. Emme tässäkään eroa toisistamme 
– ihminen ja koira.

Koiran persoonallisuus koostuu pelok-
kuus/rohkeus-, sosiaalisuus-, yhteistyö-
halukkuus-, aggressiivisuus-, aktiivisuus-, 
impulsiivisuus-, leikkisyys-, kiinnostus- ja 
dominanssiakseleista. Näitä eri osa-alueita 
pyritään myös mittaamaan erilaisilla luon-
netesteillä, mutta Tiira suhtautui testien 
tuloksiin hieman varauksella esimerkiksi 
sen takia, että testin alussa säikäytetty koi-
ra reagoi testin muihin osuuksiin säikäytet-
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tynä koirana eikä omana itsenään. Lisäk-
si hän mainitsi, että pelokas koira on har-
voin leikkisä eli koiran sen hetkinen tunne 
voi vaikuttaa testin tuloksiin paljonkin. It-
se en ole kertaakaan nähnyt syvästi trau-
matisoituneen rescue-galgoni ikinä leikki-
neen, mutta en usko, että leikkimättömyys 
on sen persoonallisuuttaa määrittelevä te-
kijä alkuaan, vaan koira on jatkuvasti pelo-
kas. Tiira kertoi myös aluksi ihmetelleensä 
käsitettä yhteistyöhalukkuus osana koiran 
persoonan määrittymistä, sillä suursnaut-
seriharrastajana hänellä ei ollut kokemus-
ta siitä, että se vaihtelisi koirilla. Hän ker-
toi joutuneensa myöhemmin korjaamaan 
käsitystään, ja vinttikoiraihmiset varmaan 
kuuntelivat tätä anekdoottia luennossa hy-
myssä suin.

Koiran käytös – erityisesti ongelmakäytös 
- periytyy voimakkaasti. Esimerkkinä Tiira 
mainitsee itsehillinnän, joka on voimak-
kaasti periytyvä ominaisuus. Toisaalta Tiira 
muistutti, että se, että koiralla on ollut jo-
kin ominaisuus, kuten vaikka riistavietti, ei 
takaa sitä, että se automaattisesti säilyisi ro-
dussa, jos sen ominaisuuden merkitystä ei 
huomioida jalostusvalinnoissa. Hän kertoi 
nykyään olevan mm. runsaasti näyttelylin-
jaisia cockereita, jotka saattavat jopa pelä-
tä vesilintuja. Vinttikoiran omistajana tun-
tui aivan kauhukuvalta omistaa tulevaisuu-
dessa vinttikoira, joka ei lähtisikään liikku-
van saaliin perään. Mutta tämä voi siis olla 
mahdollista, mikäli emme jalostusvalinois-
sa vaali myös näitä käyttöominaisuuksia.

KENNELLIITON SOPIMUKSET 
OVAT MUUTTUMASSA

Teksti: Varatuomari Marja Blomqvist

Kennelliiton koiran kauppaa ja sijoitus-
ta koskevat sopimukset ovat muuttumas-
sa. Korona on viivästyttänyt Kennelliiton 
asettaman sopimustoimikunnan työsken-
telyä ja nykyisten sopimusten voimassa-
oloaikaa jatkettaneen vielä vuoden 2021 
loppuun saakka. Uusien sopimusten olete-
taan valmistuvan alkuvuonna 2021 ja ne 
tulevat todennäköisesti olemaan voimassa 
jonkin aikaa yhdessä nykyisten sopimusten 
kanssa. Lisäksi Kennelliiton syysvaltuuston 
käsittelyyn on tulossa päivitetty Kasvatta-
jasitoumus ja Koiranomistajan ja -haltijan 
perussääntö. 

Seminaaripäivän toisessa luennossa hah-
mottelin vuonna 2016 voimassaolleiden 
sopimusten ja vuoden 2019 keväällä kom-
mentoitavana olleiden sopimusluonnos-
ten perusteella, miten sopimukset tulevat 
mahdollisesti muuttumaan sekä toin esil-
le yleisemmin kauppa- ja sijoitussopimuk-
sissa ilmeneviä ongelmakohtia. Päivän ai-
kana todettiin, että uusien sopimusten il-
mestyttyä olisi selkeä tarve käydä niitä lä-
vitse kasvattajien ja muiden niistä kiinnos-
tuneiden harrastajien kanssa. Suunnitteilla 
onkin etäyhteydellä toteuttava sopimusil-
ta/-iltapäivä, jossa afgaani- ja salukikerhon 
jäsenet voisivat käydä sopimuksia yhdessä 
läpi. Tiedotamme tästä heti, kun uudet so-
pimukset on julkaistu.

Se, että koiralla on ollut jokin 
ominaisuus, kuten vaikka riis-
tavietti, ei takaa sitä, että se au-
tomaattisesti säilyisi rodussa, jos 
sen ominaisuuden merkitystä ei 
huomioida jalostusvalinnoissa.

Koiran persoonallisuus on siis monien te-
kijöiden summa, mutta ei tyhjästä synty-
vä sattumanvarainen tulos, johon emme 
voi vaikuttaa. Päinvastoin, voimme jalos-
tustyössä, koirien pennutuksessa, pennun 
tullessa taloon ja aikuistuvan nuoren koi-
ran kanssa toimiessa sekä koiraa ruokkies-
sa, hoitaessa ja liikuttaessa vaikuttaa pal-
jon sekä kanssamme elävään koiraan että 
koiramme jälkeläisiin ja jopa jälkeläisten 
jälkeläisiin.

Tiira olisi mielellään kuunnellut toisetkin 
kaksi tuntia. Jos sinua nyt harmittaa, että 
seminaari jäi välistä, voi aiheesta lukea lisää 
mm. Katriina Tiiran viime vuonna ilmesty-
neestä kirjasta ”Koirien käyttäytyminen ja 
persoonallisuus”.
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Uudet sopimukset sisältävät todennäköi-
sesti nykyistä paljon enemmän yksityis-
kohtaista tietoa siitä, miten sopimuksia 
tulkitaan. Tämä varmasti helpottaa sopi-
musten käyttämistä, mutta todennäköi-
sesti sopimuksissa on kohtia, joita on hyvä 
pohtia yhdessä. Yksi seminaaripäivänä kä-
sitelty asia oli vuoden 2016 sopimuksissa ja 
vuoden 2019 luonnoksissa ollut kivesvias-

1. Lainsäädännön mukaan koira on irtain esine. Eläinsuojelulain-
säädäntö toki asettaa koiranomistajille ja –haltijoille elottomista 
esineistä poikkeavia vaatimuksia, mutta pääsääntö on, että koira 
on esine. Kun olet myymässä koiranpentua, suhtaudu kauppatilan-
teeseen siten kuin olisit myymässä esimerkiksi kutomiasi villapai-
toja. 

2. Koska koira on esine, älä ajattele koiriin liittyviä sopimuksia tun-
teilla. Vaikka ”meidän Mussun pennut” olisivat pentulaatikossa 
miten ihania tahansa, jätä tunteet taka-alalle jo silloin kuin mietit 
mahdollisia sopimuksia ja erityisesti, kun teet sopimuksia tai neu-
vottelet myöhemmin jo tehtyjen sopimusten tulkinnasta. Tuntei-
den noustessa pintaan, sulje tietokone ja kännykkä,  nuku yön yli ja 
palaa sitten asiaan rauhallisin mielin.

3. Ennen kuin alat laatia mitään sopimusta, selvitä tilanne itsellesi 
aina ensin ja sen jälkeen tarkoin toiselle sopijapuolelle. Mieti tilan-
netta totuudenmukaisesti: mitä kaikkia tilanteita voi tulla eteen ja 
mikä kaikki voi mennä pieleen. Kuvaile sopimus ja siitä johtuvat 
velvollisuudet totuudenmukaisesti ja yksityiskohtaisesti. Tuskin 
esimerkiksi kukaan vakavasti otettava sijoitusnartun ottaja kääntyy 
oveltasi, jos kerrot, mitä sopimus tulee häneltä käytännössä aika-
naan vaatimaan ja mitä riskejä pennuttamiseen liittyy. Kun tietää 
tarkoin, mihin sitoutuu, sopimuksessa pysyminen on paljon hel-
pompaa kuin jos asioista vaietaan.

4. Ole rehellinen itsellesi ja pennunostajalle. Selvitä pentueen taus-
tassa mahdollisesti olevat sairaudet ym. tarkoin: mikä sairaus on, 
mikä todennäköisyys pennulla on sairastua, mitä se merkitsee sai-
rastuneen koiran elämässä, mitä sen hoitokustannukset ovat jne.

5. Sovi aina kaikesta kirjallisesti. Kirjaa kaikki lisäehdot sopimuk-
seen: käytä kennelliiton lomakkeita. Kirjaa myös kaikki mahdolliset 
myöhemmät muutokset kirjallisesti ja pidä huoli, että sopimuksen 
kaikki osapuolet allekirjoittavat myös muutokset.

ta maksettavan korvauksen laskeminen 30 
prosentista 20 prosenttiin. Salukikerho toi 
vuoden 2019 luonnoskauppakirjaa kom-
mentoidessaan Kennelliitolle esille saluki-
kasvattajien kannan, että 20 prosenttia on 
liian alhainen salukin kivesviasta. Tämä sa-
ma toistui seminaarin osallistujille suunna-
tussa kyselyssä; 48 vastauksesta (afgaani- ja 
salukiharrastajia sekä 6 muun rodun har-

6. Mieti tarkoin, millaisia lisäehtoja saat sopimukseen liittää: jos 
myyt koiran täyteen hintaan, muista että sen omistusoikeus siirtyy 
kokonaisuudessaan eikä sinulla ei ole enää mitään sananvaltaa 
koiraan tai esimerkiksi oikeutta määrätä sen jalostuskäytöstä. 

7. Mikäli toivot pentua käytettävän terveystarkastuksissa ja /tai 
näyttelyssä, muista että ehdot eivät saa olla kohtuuttomia. Näyt-
telyssä käyntien määrä tulee olla rajallinen, terveystarkastusten 
hinta tulee olla kohtuullisessa suhteessa pennun hintaan ja itse 
tutkimusten perusteltavissa. Kirjaa kauppasopimukseen, mitä vaa-
dittava tutkimus yleensä maksaa ja mikäli esimerkiksi tutkimuksen 
voi tehdä vain tietynlainen eläinlääkäri kirjaa sekin (esim. jos lähin 
silmäpeilauksia tekevä eläinlääkäri on satojen kilometrien päässä 
pennun tulevasta kodista, on siitä hyvä mainita).

8. Ajattele sijoitussopimuksia mahdollisuuksina: mikäli kaikki on-
nistuu, sinulla on mahdollisuus käyttää jalostukseen koiraa, joka ei 
ole asunut luonasi. Koiran jalostukseen kuuluu, ettei kaikkia alun 
perin lupaavia yksilöitä käytetä jalostukseen.

9. Pidä mielessä, että koiran kasvattajana sinulle saattaa muodos-
tua korvausvelvollisuus koiran sairastuessa myöhemmin. Korvaus-
velvollisuuden syntymiseen vaikuttaa toki muun muassa sairau-
den/vian laatu (onko se ollut ns. piilevänä jo pentua luovutettaessa, 
miten se vaikuttaa koiran elämään lemmikkinä) sekä minä minkä 
ikäiselle koiralle sairaus puhkeaa/vika ilmenee. Pohdi, kannattaisi-
ko jokaisesta pentueesta siirtää pieni summa ”katastrofirahastoon” 
erilliselle pankkitilille pahan päivän varalle.

10. Erimielisyyksien syntyessä säilytä neuvotteluyhteys. Ja pidä 
tunteet kurissa. Muista, että yleensä laiha sovinto on parempi rat-
kaisu kuin lihava riita. Mikäli riita päättyy oikeuskäsittelyyn, päätök-
sen saaminen kestää ja maksaa. Vaikka voittaisit jutun ja vastapuoli 
velvoitettaisiin korvaamaan oikeudenkäyntikulusi, muista, että 
maksat omat kulusi ensin itse. Hävinnyt vastapuoli maksaa vasta, 
kun saat ne perittyä häneltä. Ja jos häviät, maksat omien kulujesi 
lisäksi myös vastapuolen kulut. 
Ja mikä ikävintä, ratkaisua pohtiessaan oikeus tekee päätöksen 
täysin juridiselta kannalta jättäen huomiotta sen, mikä kyseessä 
olevan koiran kannalta olisi paras ratkaisu. Esimerkiksi osaomis-
tuskoirasta riideltäessä juttu ei ratkea sillä, missä ja kenen luona 
koiran olisi paras asua, vaan puhtaasti sellaisen lain perusteella, 
joka soveltuu minkä tahansa irtaimen esineen, vaikkapa arvotau-
lun, riitaisessa yhteisomistustilanteessa.

rastajaa) vain seitsemässä pidettiin 20 pro-
sentin korvausta riittävänä, 37 piti nykyistä 
30 prosentin korvausta hyvänä, 1 vastaajan 
mielestä 40 prosentin suuruinen korvaus 
olisi hyvä kivesviasta ja 3 vastaajaa puo-
lestaan katsoi 50 prosentin suuruisen kor-
vauksen olevan riittävä. 

Luentoni annin voi lyhyesti tiivistää 
seuraavasti:

KASVATTAJAN JURIDIIKKAA – 

10 kohtaa muistettavaksi sopimuksista
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Ylituomarin kertomus:
Vihdoinkin odotus päättyi ja ensimmäinen maastokoe saatiin vietyä läpi Lumijoella, koe toimi kolmen kennelpiirin ja Kununkaallis-
ten Salukien mestaruus kisana. Kokeeseen oli rajallinen osanotto, etusijalla oli mainitsemat tahot, kokeeseen järjestäjä kelpuutti 120 
koiraa. Järjestäjä oli laatinut aikataulun ja ensimmäinen lähtö olikin melko aikaisin 7:15 toki tästä vähäsen myöhästyttiin. Vaikka aika-
taulu oli tiukka suuren koira määrän niin kaikki sujui tosi mallikkaasti kiitos järjestäjälle ja kilpailijoille. Tässä kokeessa oli myös uudet 
koesäännöt ensi kertaa tällä kaudella käytössä. Ja myös järjestäjä oli huomioinut korona säädökset. Näinä viikkoina on säähaltija näyt-
tänyt moni puolensa mutta ilmeisesti järjestäjällä on hyvät suhteet kun sää oli mitä loistavin. Rotuja kokeeseen osallistui 15 joka on 
kiitettävä määrä ja luokkia oli 19. Lähtöviivalle asettui 108 koiraa. Kaksi koiraa suljettiin ja loput olivat possa 120 koirasta. Koe paik-
kana oli hiekkamonttu, johon ratamestarilla oli ehkä pieniä haasteita koska alueella oli myös vähän karkeenpaa ja kivisiä paikkoja, ra-
ta oli noin 550 metriä pitkä, mutta ei ollut hirveän vaativa jos ei radan raskautta hienon hiekan takia lasketa, monessa koirassa radan 
raskaus kyllä näkyi lopussa kun voimat ehtyivät. Finaali ratana toimi alkuerärata, joka käännettiin vain toiste päin ja jälleen niin kuin 
monta kertaa niin alkuerä rata toimi mielestä loistavasti kun  naali radasta tuli vähän suorempi vaikka käytössä sama rata. Tässä yh-
teydessä voinen antaa kiitosta viheenvetäjulle hyvistä vedoista. Roduista mainitsemisen arvoiset: saluki narttujen voittaja, ja azawakh 
voittaja. Neljä loukkaantunutta, ja neljä diskiä, jotka tulivat samalle rodulle saluki urokset. Kokeessa toimi kaksi tuomarineuvostoa ja 
toisen tuomarineuvoston ph toimi Ari Raappana. Valitettavan sairastumisen vuoksi koetoimitsija jouduttiin vaihtamaan nopealla aika-

taululla. Kiitos vielä kokeen järjestäjälle ja kilpailijoille mukavasta päivästä.

Ylituomari Peter Rönn

SSaK:n maasto- ja veteraanimestaruus 2020
02.08.2020 Lumijoki, 

Pohjoisen kesämaastot 2020 ja Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja 
Pohjois-Karjalan kennelpiirin mestaruus, SSaK:n maasto- ja veteraanimestaruus 2020

SSaK:n Maastomestari Non Serviam 
Folie Á Deux ja VSP Maastomestari 
Al Wathba Fahym Kenzon Sarii

SSaK:n Veteraanimaastomestari 
Zarabis Quadre ja 

VSP Veteraanimaastomestari
Kurkiauran Hemaiseva Noita 
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SSaK:N Maastomestaruus 2020 - Nartut
1. NON SERVIAM FOLIE À DEUX 497 p. SERTK, P-SKPM, BIF, ROP, 

SSaK Maastomestari
2. AL BHAZIM GEELA GEMINI 484 p. SERTK

3. AL WATHBA FAAZILA OBI EL-MAS 474 p. SERTK

4. AL-BHAZIM GISLA GISELE 473 p. SERTK

5. NOX INFINITA ANAS DISCORS 470 p. SERTK

6. KURKIAURAN HEMAISEVA NOITA 394 p. VSP-vet

7. IMRAN ELNAZ HABIBI 129 p.

8. KHAIREDDIN YASEERA 41 p.

SSaK:N Maastomestaruus 2020 - Urokset
1. AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII 483 p. SERTK, KVA-m, VSP, 

P-KKPM
2. AL-YASAMIN MUFASA 480 p. SERTK

3. AL BHAZIM GABI GABOR 476 p. SERTK

4. AL-BHAZIM GAL GALAHAD 476 p. SERTK, P-PKPM

5. ZARABIS RAAHIL 474 p. SERTK

6. AZIZ SHERAZ 467 p. SERTK

7. ZARABIS QUADRE 464 p. SERTK, ROP-vet

8. AZIZ RAKHAM 460 p. SERTK

9. AZIZ RAMZ 446 p.

10. RIHBOUN MIN AL ASIFE 204 p.

10. SOHEIL NOUR CASPIAN AL BHAZIM 204 p.

- TAʼZIM KHRONOS 0 p. 0

- KURKIAURAN HUOKAILEVA VELHO - DISK

- AAVATUULEN THENOMENOM - DISK fin
- AZIZ TALAI - DISK fin
- NON SERVIAM FOGO POSTO - DISK fin
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Derbymaastomestaruus 2020  - Nartut
1. ALABAMA FEJU ERA

Satu Kuukka
474 p. SERTK, DVM-20

2. AAVATUULEN THEANOR
Tuuli Soukka

473 p. SERTK

3. NON SERVIAM FOLIE Á DEUX
Mirja Lappalainen, Heidi Lappalainen

472 p. SERTK

4. TAZILLAH YEMIMA
Kati Haapakoski

462 p. SERTK

5. RITZAS UZMA
Inga-Lill Sjöman-Rönn, Peter Rönn

454 p. SERTK

- KHAIREDDIN YASEERA
Helena Perttula, Viljo Hassinen

- DISK

Derbymaastomestaruus 2020  - Urokset
1. ZARABIS SHAAN

Liisa Latva-Rasku, Jari ja Ritva Latva-Rasku
454 p. SERTK, DVM-20

2. AL WATHBA FAHYIM KENZON SARII
Marika Leppänen

453 p. SERTK

3. QASHANI QANNAAS AL-ARABI
Tuija Tuominen

452 p. SERTK

4. AZIZ RAMZ
Minna Bussman-Hälikkä

428 p. SERTK

5. AAVATUULEN THENOMENOM
Sari Pekkarinen, Timo Pekkarinen

416 p. SERTK

- TAZILLAH YARON
Satu Hyvärinen, Edoardo Scosta, Martina 
Skadrova

- DISK

ZARABIS SILAAM
Saara Immonen

- DISK

Derby- ja veteraanimaastomestaruus 2020

DVM-20 Alabama Feju  Era  & DVM-20 Zarabis Shaan
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22.08.2020 Vimpeli 
Ylituomarin kertomus:

Yksipäiväinen koe muuttui kaksipäiväisek-
si suuren koiramäärän vuoksi. Sunnuntai-
na kokeessa oli vain Whippettejä.

Koepaikkana hiekkamonttu ja ratamesta-
rilla oli käytössä pyöräkuormaaja, jolla oli 
helppo muotoilla rataa. Rata oli 700 metriä 
pitkä, ja sitä lyhennettiin pienille portuga-
linpodengoille 500:n metriin.

Kaikki neljä podengoa suorittivat radan 
serti  kaatin arvoisesti ja yksi voi hakea 
käyttövalion arvoa. Hyviä suorituksia.

Veteraanimaastomestaruus 2020  
1. EL HAMRAH MAJEEDA

Elisa Kohtamäki
445 p. VMM-20

2. DASHURI TE HOPE
Tuuli Soukka

431 p.

3. EIRECOGTEIL̓ S SANTERRA SYRAH
Minna Hämäläinen

425 p.

4. NON SERVIAM DOMINA ANIMARUM
Heidi Lappalainen, Sanja Kuusela, 
Lumikirsikka Lappalainen

391 p.

5. EL HAMRAH MAHER
Pirjo Jäppinen

369 p.

- KURKIAURAN HEMAISEVA NOITA
Viljo Hassinen, Helena Perttula

156 p.

VMM-20 El Hamrah Majeeda

Hienoja suorituksia muillakin roduilla. Tu-
lostaso oli hyvä ja koirat hyvässä kunnos-
sa. Lauantaina kokeessa 75 koiraa, vain yk-
si loukkaantuminen. Sää vaihteli aurinkoi-
sen ja sateen välillä. Neljälle koiralle voi ha-
kea käyttövalion arvoa. Mukava koepäivä.

Sunnuntaipäivä oli whippeteille. Mukana 
66 koiraa, joista kolme loukkaantui lieväs-
ti. Rata 700 metriä pitkä ja sopi hyvin koi-
rille. Rata toi esiin koirien nopeutta, ket-
teryyttä ja kestävyyttä hyvin. Sää vaihteli 
sateesta aurinkoiseen. Yksi koira joudut-
tiin sulkemaan kokeesta, koska ei löydetty 
mikrosirua, vaikka sitä haettiin neljällä eri 
laitteella. Alkuerien lopulla sade muuttui 
kaatosateeksi,  naalit kuitenkin päästiin 
aloittamaan hyvässä säässä. Puolenvälin 

jälkeen tuuli yltyi ja tarttui ell- ja toimis-
totelttaan nostaen sen ylös ja kaataen nu-
rinpäin. Onneksi pahemmalta vältyttiin, ei 
vahinkoja koirille tai kalustolle, yksi hen-
kilö sai iskun teltan tolpasta olkapäähän.

Kiitokset kaikille, jotka avustivat kaaoksen 
keskellä.

Viisi koiraa saavutti käyttövalion arvoon 
tarvittavan serti  kaatin. Henkilökunta am-
mattitaitoista ja sitä oli riittävästi.

Satu Laakso suoritti koetoimitsijaharjoitte-
lun hyväksytysti.

Ylituomari Heikki Seppälä
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Ylituomarin kertomus:

Vaihtelevassa säässä juostut SM-kokeet, 
koiramäärä isohko. Coronasta huolimat-
ta saatiin koe järjestettyä mm. aikataulut-
tamalla koe minuutilleen. Kaikki eläinlää-
kärin tarkastukset, koirien saapumiset yms. 
oli suunniteltu etukäteen sillä ajatuksella, 

Suomen ratamestaruus 2020

Suomen ratamestaruus, 480m
1. MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA

Hanna Ojanperä, Arto Ojanperä
32,59* s SRM-20

2. JAISALMER ABAYOMI
Harri Niemi

33,99* s

3. JAISALMER ABHINU
Aino Sarhemaa

34,08 s

4. QASHANI BASHIR AL-FARSI
Kati Piehl

34,69 s

5. RIHBOUN MIN AL ASIFE
Seija Lehmusto, Jarmo Lehmusto

34,74 s

- AL-YASAMIN MALIKA
Tiina Torkko

36,15 s

SUOMEN RATAMESTARI 2020 MELIK BOORCHIN OGHAB NOX INFINITA

etteivät kaikki saavu koepaikalle samanai-
kaisesti. Huolimatta vähäisistä starttimää-
ristä (vai oliko se syy) koirien suoritukset 
olivat kovatasoisia. Vuosivuodelta Suomes-
sa mennään lähemmäksi Keski-Euroop-
paa myös ratajuoksussa. Tuomarineuvos-

to hylkäsi 5 koiran suorituksen häirinnän 
vuoksi, yksi koira suljettiin kokeesta ko-
pitusvaikeuksien vuoksi. Hyvin järjestetty 
vinttikoiratapahtuma.

Mika Nyman
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Sirkku Moilanen

SUOMEN AJUEMESTARUUS
1. Zarabis Quaneisha, Zarabis Rezzan, El 

Hamrah Maher
230 243 473 SERTK, SAM-20

4. Zarabis Rosalia, Zarabis Razaana, Zarabis 
Raahil

232 211 443

5. Nox Infinita Arenaria Interpres, Al-Yasamin 
Malika, Non Serviam Folie A Déux

237 201 438

- Qashani Laaban Al-Jazrawi, Nox Infinita 
Ardea Cinerea, Qashani Qannaas Al-Arabi

34,69s Mitätöity FIN

- Jaisalmer Abhiruchi, Jaisalmer Abhinu, 
Qeymati Surati Har Kala Rachi 

34,74s Mitätöity

Ylituomarin kertomus:

Kuluvan vuoden toinen ajuekoe ollen 
SM-koe. Kokeeseen oli ilmoittautunut 17 
ajuetta, joista 16 otti osaa. Tämän vuoden 
SM-kokeeseen ei ollut osallistumisrajoi-
tuksia juuri kokeiden vähäisyyden vuoksi. 
Koemaastona tasainen, loivasti alas viettä-
vä  sänkipelto. Sateiden jäljiltä pellon pin-
ta että itse sänki pehmeä. Samoin sänki ei 
ollut liian korkeaa kooltaan pienemmille 
roduille. Tassuille pinta pehmeä mahdol-
listaen hyvän pidon. Radalla pituutta hie-
man alle 1 000 m. Pääosin rissojen väli riit-
tävän pitkä mahdollistaen ajueiden synty-

10.10.2020 Jaala, Suomen Ajuemestaruus 2020

misen. Ae-rata toimi paremmin. Tekniik-
ka toimi hyvin. Koemaasto ratoineen täyt-
ti SM-tason vaatimuksen hyvin. Ae-radalla 
osio -  käyttäytyminen hihnassa - oli pitkä 
ja siinä tuli esille koirien hallittavuus. 5 pis-
tettä/tuomari/lähtö= 30 p/koe. Kun ollaan 
hyvin lähellä hyvän ja erittäin hyvä-suori-
tusten rajamailla, on tälläkin oma merki-
tyksensä. Valtaosa suorituksista hyviä. Kah-
delle ajueelle kokeessa mitätöity-merkintä 
(häirintä). Erittäin hyviä suorituksia kol-
melle ajueelle eli saaden sertit. Toiseksi tul-

leessa unkarinvinttikoira-ajueessa yksi koi-
ra valioitui - onneksi olkoon. Voittaja-ajue 
koostui salukeista. Hieno kokonaisuus. 
Molemmat koesuoritukset erittäin hyviä. 
Kolmanneksi whippet-ajue, joita kokee-
seen otti osaa kolme ajuetta. Valtaosalla 
ajueista alku sujui suht hyvin, mutta lopus-
sa, kun puhti alkaa olla lopussa, alkoivat 
ajueet suppuuntua enemmän maastokoe-
maiseksi. Osassa lähdöissä tätä edesauttoi 
liian ennenaikainen vieheen veto kulmis-
sa ennen johtavaa koiraa. Kokeen järjeste-
lyt ennen ja kokeen aikana korkeatasoiset. 
Toimihenkilöstö asiansa osaavia ja heitä 
oli riittävästi. Yhteistoiminta eri kerhojen 
ja henkilöstön kanssa mahdollistaa meille 
tällaisten tapahtumien järjestämisen. 
Loukkaantumisia 0 kpl.VINTYT-palkin-
to ppp-ajueelle. Innostus koirilla mah-
tava, jaksoivat loppuun asti sinnikkäästi 
niin ae:ssä kuin  naalissakin. Ajue ohjaa-
jineen ensimmäistä kertaa mukana. Ei voi 
sanoiksi kirjoittaa mitä näki. Tämän päi-
vän vielä kruunasi valtavan hieno aurin-
koinen syyssää. Lämmintä ja heikkoa se-
kä osin kohtalaista tuulta kuivattaen pel-
lon pintaa. Vetolaitteen ääni sekoittui val-
tavien hanhilaumojen huutojen joukkoon. 
Aivan mahtava koepäivä.

Ylituomari Jari Hietala

SUOMEN AJUEMESTARIT 2020: ZARABIS QUANEISHA, ZARABIS REZZAN & EL HAMRAH MAHER.
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1.8.2020, Tuomarinkartano,
 tuomari Ilona Aleknaviciene

6p+25u+27n

PU-1 VSP Qirmizi Paganini 
PU-2 Qirmizi Rienzi 
PU-3 VSP-VET Aziz Karim 
PU-4 SERT Aziz Talai 
VARA-SERT Gharafa Elb Aaron Ameer

PN-1 ROP SERT MVA Gharafa Elb Avan-
tika Errea 
PN-2 VARA-SERT Gharafa Elb Beata 
Leonita 
PN-3 Aziz Rayna 
PN-4 Aziz Shamila

ROP-VET BIS-VET Aziz Khalisah

SVKL:n pääerikoisnäyttely

ROP Gharafa Elb Avantika Errea & VSP Qirmizi Paganini

SERT Aziz Talai

KU
VAT SAN

N
I M

ÄKELÄ
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Teksti: Ilona Aleknaviciene
Käännös: Anne Lipponen

Minulla oli ilo ja kunnia saada arvostella 
salukit ja sktolanninhirvikoirat Suomen 
Vinttikoiraliiton 70-vuotisjuhlanäyttelys-
sä elokuun 1. päivänä 2020 erittäin kum-
mallisessa COVID-19 pandemiatilantees-
sa. Tämä erikoisnäyttely oli ensimmäinen 
rajoitustoimien päätyttyä Suomessa. Ilma-
piiri oli todella hyvin erityinen kehässä ja 
kehän ulkopuolella – oli hienoa päästä tun-
temaan, miltä “normaali” tuntuu. Näytte-
lyn järjestelyt sujuivat perinteiseen tapaan 
hienosti. Minulla oli hieno kehätiimi, joka 
oli oikein avulias ja jonka kanssa oli help-
po työskennellä. Sääkin suosi kuin tilattu-
na tätä erityistä tapahtumaa.

Perinteisesti salukien taso on on Suomes-
sa ollut hyvin korkea. Se varmasti johtuu 
rotujärjestön ja kasvattajien hyvästä työs-
tä. Minulla oli siis haastava tehtävä valita 
voittajat, sillä yleisesti ottaen salukit kehäs-
säni olivat hyvin laadukkaita. Lähes kaikki 
koirat olivat myös hyvässä kunnossa, hyvin 
treenattuja ja kauniisti esitettyjä.

Valitsin rotunsa parhaaksi avoimen luo-
kan voittajan, grizzlen Gharafa Elb Avanti-
ka Errean, 2,5-vuotiaan feminiinisen nar-
tun, jolla oli tyypillinen ilme, tummat sil-
mät, korkealle kiinnittyneet korvat, oikeat 
pään mittasuhteet, elegantti kaula, joka oli 
kiinnittynyt kauniisti oikein asettuneisiin 
lapoihin, syvä ja pitkä rintakehä, tyypilliset 
pitkät tassut, kauniisti kuroutunut alalin-
ja, oikeanlaiset takakulmaukset, pitkä hän-
tä ja tyypilliset kevyet liikkeet. Se myös esi-
tettiin täydellisesti.

VSP:ksi valitsin valioluokan voittajan, lä-
hes 7-vuoiaan grizzlen Qirmizi Paganinin. 
Se oli parhaassa iässään, hienossa kunnossa, 
sillä oli kaunis pää ja ilme, ja pään mitta-
suhteet olivat oikeat. Oikealla tavalla aset-
tuneet korvat, vahva alaleuka, kaunismuo-
toinen kaula, joka yhdistyi loistaviin lapoi-
hin. Sillä oli syvä ja pitkä rintakehä ja hy-
vin täyttynyt eturinta. Tyypilliset pitkät 
tassut. Sen alalinja oli kuroutunut kauniis-
ti ikäisekseen. Sen takakulmaukset olivat 
oikeanlaiset, sen häntä oli pitkä ja sen lii-
ke oli kaunista ja kevyttä. Sekin esitettiin 
kauniisti.

Myöhemmin minulle kerrottiin, että ROP 
olikin VSP:n tytär. Se ei yllättänyt minua, 
sillä molemmat niistä olivat todella laadu-

kasta rotutyyppiä, ja niillä oli tyypilliset 
päät ja ilmeet, oikeanlaiset etuosat, molem-
mat olivat korkeajalkaisia, molemmilla oli 
tasapainoiset kulmaukset edessä ja takana, 
pitkät hännät ja loistavat liikkeet – kevyet 
ja vaivattomat.

ROP-pennuksi ja myöhemmin BIS-pen-
nuksi tuli punainen 7-kuinen narttu, jol-
la oli mustat hapsut, Aziz Xeanee. Se oli 
kaunista femininiistä tyyppiä, sillä oli kau-
nis narttumainen pää, vahva alaleuka, kau-
nis pigmentti, oikealla tavalla kiinnittyneet 
korvat, oikeanlaiset mittasuhteet, ikäisek-
seen oikeanlainen etuosa ja rinnansyvyys, 
pitkä rintakehä, oikeanlainen ylä- ja alalin-
ja, oikeanlaiset kohtuulliset takakulmauk-
set, riittävän pitkä häntä. Tällä pienellä täh-
den alulla on mielestäni kirkas tulevaisuus.

VSP-pentu oli 8-kuinen black&silver-uros 
Aavatuulen Uijuma. Silllä oli maskuliini-
nen pää, tummat silmät, korkealle kiin-
nittyneet korvat, oikeat pään mittasuh-
teet, vahva alaleuka, hyvin lapoihin liitty-
vä kaula, se oli korkeajalkainen, sillä oli oi-
keat mittasuhteet ja kohtuulliset takakul-
maukset. Sen luusto oli vielä hieman kevyt 
ja kehitysvaiheessa.

Haluan erityisesti kehua veteraaniluokkia 
ja niiden voittajia. Urosten veteraaniluok-
ka oli vahva, ja sen voittaja oli 8-vuotias 
Aziz Karim, erittäin vaikuttava uros, jol-
la oli kaunis pää, jonka mittasuhteet oli-
vat oikeat. Sillä oli tyypillinen ilme, vah-
va alaleuka, korkealle kiinnittyneet korvat, 
kaunis pitkä kaula, hieno etuosa ja lapo-
jen kiinnitys, oikeanlainen viisto lapa, pit-
kä rintakehä, edelleen vahva ylälinja, oi-
keanlaiset kulmaukset edessä ja takana, 
tyypilliset tassut, pitkä häntä, se oli riittä-
vän korkeajalkainen ja sillä oli ikäisekseen 
yhä kaunis, kevyt liikunta. Sekin esitettiin 
kauniisti.

Minun oli todella vaikea valita ROP-ve-
teraania, sillä urosta vastassa oli loistava 
8-vuotias black & tan -narttu Aziz Kha-
lisah, joka myöhemmin paljastui Aziz Ka-
rimin sisareksi. Se oli erittäin feminiinistä 
tyyppiä, ja sillä oli kaunis pää ja ilme, oi-
kein kiinnittyneet korvat, pitkä kaula, joka 
kiinnittyi lapoihin oikein, edelleen vahva 
ylälinja ja ikäisekseen hieno alalalinja, joka 
kuroutui kauniisti. Tyypilliset pitkät tassut, 

riittävän pitkä häntä ja tasapainoiset kevy-
et liikkeet. Myös se esitettiin täydellisesti. 
Tämä narttu oli hienossa kunnossa, joten 
valitsin sen ROP-veteraaniksi, ja myöhem-
min se valittiin vielä BIS-veteraaniksi.

Myöhemmin sain kuulla, että junioriu-
rosten voittaja, 11-kuinen Aziz Vezarat on 
Aziz Khalisahin poika. Se oli maskuliinis-
ta tyyppiä, sillä oli oikeanlainen pää, vahva 
alaleuka, oikein kiinnittyneet korvat. Se oli 
vielä kesken kehityksen, mutta sillä oli silti 
jo hienosti rakentunut runko, joka oli hy-
vässä kunnossa, pitkä rintakehä, oikeanlai-
set etu- ja takakulmaukset ja riittävän pitkä 
häntä. Myös se esitettiin kauniisti.

Juniorinarttujen voittaja (Aziz Magical 
Midnight) oli pieni black & silver -narttu, 
joka oli feminiinistä tyyppiä, jolla oli ele-
gantti narttumainen pää, pitkä kaula, kau-
niit ja oikeanlaiset mittasuhteet, oikeanlai-
set kulmaukset edessä ja takana sekä erit-
täin tyypilliset liikkeet. Sekin esitettiin 
täydellisesti.

Minua pyydettiin kertomaan, millä pe-
rusteilla valitsen voittajat. Siispä... ha-
luan nähdä korkeajalkaisen salukin, jolla 
on miellyttävä pää ja itämainen ilme, hy-
vä alaleuka, korkealle kiinnittyneet korvat, 
viisto lapa, tyypilliset pitkät varpaat, tasa-
painoinen ylälinja, pitkä rintakehä ja kau-
niisti kuroutuva alalinja, tasapainoiset kul-
maukset edessä ja takana sekä pitkän hän-
nän. Kaikkein tärkeintä minulle on kevy-
et ja vaivattomat liikkeet. Kauniista esittä-
misestä ja hyvästä luonteesta on aina etua.

Täydellistä koiraa ei tietenkään ole olemas-
sa, joten yleisvaikutelma on tärkeä, ja se, 
miten kaikki osat muodostavat kokonai-
suuden. Joskus jossain koirassa vain on sitä 
jotain tiettyä karismaa, ja se tekee siitä voit-
tajan juuri sinä päivänä, vaikka siinä olisi-
kin pieniä virheitä.

Vielä kerran haluan kiittää Suomen Vintti-
koiraliittoa kutsusta saapua arvostelemaan 
tähän hienoon tapahtumaan, ja kaikkia 
näytteilleasettajia, jotka ilmoittivat salu-
kinsa tähän näyttelyyn ja antoivat minulle 
mahdollisuuden nähdä ne ja koskea niitä. 
Se oli unohtumatonta.

Tuomarikommentit
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Tiedot on koottu nettisivuilta. Pahoittelem-
me mahdollisia puutteita ja virheitä.
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Uinti on tehokas liikuntamuoto jokaiselle koiralle. Vesi tarjoaa hyvän vastuksen koirankin lihaskuntoharjoitteluun. 
Veden paine tukee niveliä ja rasituksen myötä koiran koko keho vahvistuu. Uidessa niveliin ei kohdistu painoa ja lii-
kelaajuudet ovat paljon suuremmat veden alla. Hyvä lihaksisto tukee koiran niveliä ja luita ja hyvä lihaskunto edes-
auttaa esimerkiksi leikkauksista ja vammoista toipumista. Koiran hyvää lihaskuntoa on tärkeää pitää yllä koko sen 
elämän ajan

ympäri Suomea

Sportti Hurtta 
Linnanpajantie 7 Helsinki
050-383 9898 www.sporttihurtta.com

Allas 4 x 8 m
 Veden lämpötila n. +23 astetta
Omatoimivuoro 30 €/30 min (1-3 koiraa) 
arkipäivisin ennen klo 16, 25 €/30 min (1-2 
koiraa) Koirauinti uimaopetuksella 50 €/30 
min (1-2 koiraa)

Muut palvelut * Treenikentän vuokraus 
* Koirahieronta * Ravitsemusneuvonta * 
Koirankoulutuskursseja

Porvoon Koirauimala 
Yrittäjäntie 5 Porvoo
puh. 050-475 9957
www.dogkit.fi/tag/koirauimala

Altaan koko 4,7 x 9 m 
Veden lämpötila n. +23-25 astetta

Aukioloajat ma-su klo 8-12 & 15-20 
Hinnasto 25 €/30 min (1-2 koiraa) 30 €/30 
min uittajan kanssa (1-2 koiraa)
20 €/15 min kuntoutusuinti uittajan kanssa 
Lisäkoirat +2 €

Muut palvelut * Lemmikkihotelli * Koulu-
tuspalveluita & kursseja
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Dogheal Spa 
Takasenkatu 49 B Lohja
puh. 044-970 5416
www.dogheal.net

Ison altaan koko 3,6 x 8,5 m Pienen altaan 
koko 3,6 x 5,6 m

Aukioloajat pe klo 9-13 la klo 10-18 su klo 
12-16

Hinnasto Iso allas 30 €/30 min (1 koira) 35 
€/30 min (2 koiraa) 40 €/30 min (3 koiraa) 
15 € uittaja Pieni allas 25 €/30 min (1 koira) 
30 €/30 min (2 koiraa) 35 €/30 min vastavir-
tauinti (1 koira) 15 € uittaja

Muut palvelut * Juoksumatto * Vesijuoksu-
terapia * Akupunktio * Laser- ja bemerhoi-
dot * Kotihoitola

PetBros Koirien hyvinvointikeskus 
Kontiotie 3 A Nurmijärvi
puh. 050-317 2400
www.petbros.fi

1 altaan koko: 4 x 10 m (vastavirtalaite) 2 
altaan koko: 4 x 5 m (vastavirtalaite)

Aukioloajat varausten ja kysynnän mukaan

Hinnasto Pieni allas 23 €/30 min (1 koira) 26 
€/30 min (2 koiraa) 30 €/30 min (3-4 koiraa) 
Lisäkoira 4 €/koira (maks. 6 koiraa) Uittaja 
12 €/kerta Iso allas 26 €/30 min (1 koira) 32 
€/30 min (2 koiraa) 36 €/30 min (3-4 koiraa) 
Lisäkoira 4 €/koira (maks. 6 koiraa) Uittaja 
12 €/kerta

Muut palvelut: * Vesijuoksuallas * Uima-
koulut- ja kurssit * Koirien kuntosali * 
Fysioterapia * Koirahieronta * Ravitsemus-
neuvonta * Trimmaus sekä siistimispalvelut 
* Luentotilan vuokraus * Koiranruokamyyn-
ti * Koiratarvikemyynti

Akaan koirauimala 
Nahkatehtaantie 10 B 117 Akaa
puh. 044-978 3304
www.akaan-koirauimala.webnode.fi

Altaan koko: 4,0 x 12,5 m Veden lämpötila 
n. +24 astetta Uimalassa rauhaa rakastaville 
miellyttävä ”kiertosysteemi”. Systeemin 
ansiosta et kohtaa muita koiria sisätiloissa 
lainkaan.

Aukioloajat ma klo 12-20 ti suljettu ke klo 
12-20 to klo 12-20 pe klo 12-20 la klo 10-18 
su klo 10-18

Hinnasto 35 €/30 min (1-3 koiraa) Uittaja 5 
€/30 min

Muut palvelut: * Fysioterapia

Tampereen Koirauinti 
Rattikatu 2, halli 8 Nokia
puh. 045-851 3655
www.koirauinti.com

Altaan koko 5,5 x 10 m Veden lämpötila 
+24-25 astetta

Aukioloajat ma suljettu ti klo 13-20 ke klo 
10-20 to klo 10-20 pe klo 13-19 la klo 10-15 
(kesällä kiinni) su klo 10-14 (kesällä kiinni) 
La & su aukioloa jatketaan mikäli päivä on 
täynnä

Hinnasto 35 €/30 min (maks 3 koiraa) Uitta-
ja 5 €/30 min

Muut palvelut * Koiratarvikemyynti * 
Koiranruokamyynti * Trimmaus * Koirahie-
ronta

Hyvinkään Koirakylpylä Onnenkoira 
Tervamäentie 193 Hyvinkää
puh. 050-304 8863
www.onnenkoira.fi

Altaan koko: 6 x 16 m (Suomen suurin) 
Altaan vesi n. +23 astetta

Vapaauinti: Koko allas 40 €/30 min (maks 
5 koiraa) ½ allasta 30 €/30 min (1-2 koiraa) 
Uittaja 10 €/30 min

Ratauinti 20 €/koira Pentu-uinti 15 €/koira 
(pentujen oma uimavuoro) Aikuisten uima-
koulu 20 €/koira

Muut palvelut * Koirahotelli * Koirahieronta 
* Koirien fysioterapia * Turkinhoitopalvelut 
* Suolahuone koirille * Koiranruokamyyntiä

Dog Spa Center 
Tarmontie 5 Hollola
puh. 040-635 7889
www.dogspacenter.fi

Altaan koko: 4,6 x 12 m Veden lämpötila n. 
+22 astetta

Aukioloajat: ma klo 10-18 ti-to klo 12-18 pe 
klo 10-18 la & su suljettu

Hinnasto: 15 €/15 min 25 €/30 min 45 €/60 
min Uittaja/avustaja 5 €

Muut palvelut: * Trimmaus * Hierontapal-
velut * Fysioterapia * Koiranruokamyyntiä * 
Koiratarvikemyyntiä

HOLLOLA.

HOLLOLA.
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Aqua Barks 
Kauhatie 6 Jyväskylä
p. 050-4100 159 tai 050-590 8398 www.
aquabarks.com

Aukioloajat ma-pe klo 9-21 la-su suljettu 
Hinnasto 22 €/15 min 35 €/30 min

Muut palvelut * Vesiterapia/kuntoutus * 
Vesijuoksumatto * Lihashuolto * Laser-hoi-
to * Osteopatia * Kraniosakraaliterapia * 
Faskiamanipulaatio * Ruoka- ja lisäravin-
nemyynti

Koirakylpylä Aaltotassu 
Saamaislahdentie 14 Kuopio
puh. 050-556 5546
www.aaltotassu.fi

Altaan koko: 5,5 x 10 m

Aukioloajat ma suljettu ti-pe klo 11-19.30 
la-su klo 10-15

Hinnasto 45 €/30 min ensikertalaiselle uit-
tajalla (1-2 koiraa) 35 €/30 min (1-3 koiraa) 
10 €/30 min uittaja

Muut palvelut * Lihashuolto * Suolahuone
* Infrapunahoito * Trimmaus * Juoksumat-
to

Koirakulma Kristina 
Vanha Ouluntie 69 Kokkola
puh. 045-124 28251
www.koirakulma.fi

Altaan koko: 4,7 x 9,1 m Veden lämpötila n. 
+22-25 astetta

Hinnasto 35 €/30 min (ensikertalaiselle 
uittajalla) 20 €/15 min (1-2 koiraa) 35 €/30 
min (1-2 koiraa) 5 €/15 min uittaja 10 €/30 
min uittaja 5 € lisäkoira

Dogstop 
Tuiskutie 3 Oulu
puh. 050-3210 276
www.dogstop.fi

Altaan koko: 3,7 x 10 m Veden lämpötila n. 
+22 astetta

Aukioloajat ma-pe klo 10-20 la klo 11-16 su 
suljettu

Hinnasto 17 €/15 min pentu-uinti, sis. uit-
tajan (1 koira) 27 €/30 min ensikertalainen, 
sis uittajan (1 koira) 20 €/15 min (1 koira) 27 
€/30 min (1 koira) 51 €/1 h (1 koira) 32 €/30 
min (2-3 koiraa) 58 €/1 h (2-5 koiraa) 5 €/30 
min uittaja

Muut palvelut * Hieronta ja fysioterapia * 
Trimmaus ja turkinhoito * Vesikävelymatto 
* Emmi-Pet -hammashoito * Koirakoulu * 
Ravintoneuvonta * Koiranruokamyynti * 
Koiratarvikemyynti

AKAAN KOIRAUIMALA
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Kerro milloin ja miten sinusta tuli 
Salukisti?

Vuonna 1985 uusi työkaverini Tarja oli 
hankkinut salukin pennun El Hamrah 
-kennelistä ja tietenkin juttelimme sii-
tä. Asuimme silloin hyvin lähekkäin ja 
yhtenä päivänä Tarja pölähti Jannan 
(El Hamrah Kajanda) käymään meillä, 
ja se oli minun ensitapaamiseni salukin 
kanssa. Kun syksy saapui, niin Tarja al-
koi vihjailla, että Wallaby`s-kennelissä 
olisi yksi musta uros ilman kotia. Mie-
heni Jukka ei oikein lämmennyt aja-
tukselle, mutta jotenkin sain hänet sin-
ne houkuteltua, kun tuota välimatkaa-
kaan ei ollut kuin pari kilometriä.

No sillä seurauksella Jaakko (Wallaby´s 
Cham Kahiil) muutti meille labrado-

rinnoutaja Amin kaveriksi.

Elämäsi Salukit?

Wallaby´s Cham Kahiil – Jaakko oli 
meidän ensimmäinen salukimme. Em-
me tienneet millaisen persoonallisuu-
den saimme. Jaakko rakasti juoksemis-
ta ja menestyikin hyvin radalla saavut-
taen käyttövalion arvon DV-, SM- ja 
TJ-titteleiden lisäksi.

Maastokisoissa kävimme myös, mutta 
Jaakko oli hieman liian nopea, ja äkki-
mutkat tahtoivat mennä pitkiksi.

Siihen aikaan ei Suomessa ollut mon-
taa sileäkarvaista, mutta saavutimme 
kuitenkin Suomen muotovalion arvon 

sitkeydellä. Kerran eräs tuomari antoi 
nykyisen H:n, koska hänen mielestään 
Jaakolta puuttui näyttelykarvoitus.

Jaakko osasi kulkea itse ulko-ovesta si-
sään ja ulos, joka oli aika kätevää, kun 
tykkäsi nuorempana käydä myös öisin 
ulkona. Jaakko oli myös varsin taitava 
kaappien avaamisessa ja syötti useasti 
muut varastamallaan ruualla.

Asuimme koko hänen elämänsä ajan 
saman tien varrella, ja kun muutim-
me tien alkupuolelta tien päähän, niin 
pian muuton jälkeen soi puhelin ja uu-
det asukkaat kysyivät, onko meiltä koi-
ra kadoksissa. No olihan se. Jaakko oli 
päässyt tilapäisestä portista ulos ja kä-
vellyt vanhaan taloomme, ja kun se 
osasi avata oven, niin oli marssinut sin-
ne olohuoneeseen.

EL HAMRAH KAJANDA, WALLABYʼS FAIZA AL-FAZAN, WALLABYʼS GAMIYA AL-GITAN, WALLABYʼS BAHR AL-GHAZAL, WALLABYʼS HAJIRI HAJ-
JAM & WALLABYʼS CHAM KAHIIL SEKÄ TARJAT LEHTO JA KOKKONEN

KONKARIT KERTOVAT



52 Saluki

Jaakko oli hyvä ja kärsivällinen ”isä-
puoli” meillä syntyneille pennuille.

Wallaby´s Bahr El-Ghazal – Bella 
muutti meille kaksivuotiaana Jaakon 
kaveriksi noutajan sairastuttua ja siir-
ryttyä tähdeksi taivaalle. Bella sopeu-

tui meille nopeasti ja oli todella mu-
kavaluonteinen koira. Bella oli myös 
sileäkarvainen.

Bella oli loistava äiti ja hän teki Walla-
by´s-kenneliin kaksi upeaa pentuetta 
E- ja H-pennut.

Bella oli ahne ruuan perään ja eräänä 
jouluna olimme ripustaneet useam-
man vuoden vanhat pullapojan ja -ty-
tön kuusenkoristeeksi. No seuraus oli 
se, että Bella kaatoi kuusen ja söi ne 
kuivat pullat kuusen latvasta. Sen jäl-
keen meillä on aina joulukuusi kiinni-
tetty vielä kattoonkin. Eräänä pääsiäi-

TARJA JA LAUMA: HADAYAN ANDROMEDA JA RUDAN RABABA SEKÄ AIDA JA ANITA.

WALLABYʼS CHAM KAHIILWALLABYʼS BAHR EL-GHAZAL WALLABYʼS HAJIRI HAJJAM
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senä olin poikien kanssa puhaltaneet 
kanamunia tyhjäksi ja laittaneet ne ko-
risteeksi rairuohoon. Bella oli kuorinut 
ne ja varmasti oli pettynyt, kun ei ollut 
mitään syötävää.
Wallaby´s Hajiri Hajjam – Karvinen 
jäi meille kotiin Bellan toisesta pentu-
eesta. Pojat olivat päättäneet antaa pen-
nulle nimeksi Karvinen, johon sanoin, 
että ei tule. Kun Karvinen sitten syntyi, 
niin se oli aivan oranssin värinen. Tar-
ja, joka toimi kätilönä, sanoi, että tässä 
on sitten se teidän Karvinen ja niin sii-
tä sitten jäi Karvinen.

Karvisesta tuli sitten minun oikea 
näyttelykoirani. Hän saavutti kan-
sainvälisen valion arvon ensimmäise-
nä minun koiristani. Karvisella oli hy-
vä näyttelyura ja sen yksi saavutus oli 
Vaasan kansainvälisen näyttelyn BIS 
vain 17 kk vanhana. Karvinen sai kah-
det pennut Wallaby´s-kenneliin, L- ja 
N-pennut.

Wallaby´s Lail Nahar – Teppo oli mei-
dän peräkammarin poika, joka asui äi-
tinsä, isänsä ja mummonsa kanssa. Tep-
po kuitenkin saavutti Suomen muoto-

valion arvon.

Tämän jälkeen meillä oli muutamia 
vuosia, ettei talossa ollut yhtään salu-
kia vaan elimme portugalinvesikoirien 
kanssa.

Rudan Rababa – sileäkarvainen Rita 
syntyi vuonna 2008 Rudan kenneliin 
ja omistamme sen Mirja-Leena Lassi-
lan kanssa yhdessä.

Kauneusvirheen takia Rita on meidän 
perhekoiramme eikä käynyt juurikaan 
näyttelyissä. Rita on ollut hyvin aktii-
vinen koira, joka on rakastanut vapaa-
na juoksemista. Vieläkin nyt

12-vuotiaana on reipas ja aina valmii-
na lähtemään lenkille. Ovien avaaja ja 
ruuan varastaja on tämäkin tapaus. Ri-
ta on myös metsästäjä ja kerran avasi 
jälleen oven ja säntäsi ulos. Kun me-
nin katsomaan mitä siellä oli, niin rot-
ta oli vielä elävänä hampaissa. Rita oli 
bongannut sen lintulaudan alla ja saa-
nut sen vielä kiinni.

Ritasta olisi saattanut tulla hyvä maas-

tokoira, mutta itsellä ei oikein enää in-
to riittänyt siihen touhuun.

Hadayan Andromeda – Ramo-
na syntyi 4.8.2009, ja koska meil-
lä oli sama syntymäpäivä hänestä tuli 
syntymäpäivälahjani.

WALLABYʼS KARRAM KIYAR & WALLABYʼS 
HAJIRI HAJJAM

WALLABYʼS BAHR EL-GHAZAL JA WALLABYʼS H-PENTUJA
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Ramona on kansainvälinen valio sekä 
usean maan valio. Sen kanssa on reis-
sattu pitkin maita ja mantuja Suomes-
sa sekä ulkomailla.

Ramonalla on ollut aina Camelbootsit 
jalassa, ja hän on aiheuttanut useam-
man kerran sydämen tykytyksiä reis-
suillaan. Ramona ei tarkoituksella kar-
kaile, vaan hän haluaa katsella maail-
maa aidan toisella puolella ja tulee kyl-
lä takaisin huudettaessa häntää heilut-
taen. Vielä nyt 11- vuotiaana on muka-
na täysillä ja terveenä.

Nykyiseen laumaan kuuluu Ritan ja 
Ramonan lisäksi kaksi pientä karkea-
karvaista portugalinpodengoa, Aida ja 
Anita.

Onko koiristasi jatkunut suku ja 
tiedätkö/tunnetko tämänhetkisiä 
salukeja, joissa on sinun koiriasi 
taustalla?

Bella, Karvinen ja Jaakko ovat jatka-
neet sukua Wallaby´s-kennelissä ja 
Khaireddin-kennelin tänä kesänä syn-
tyneissä Z-pennuissa löytyy kaikki kol-
me sukutaulusta.

Keski-Euroopassa on linjat jatkuneet 
useassakin kennelissä.

Kautta aikojen mieleisin saluki koti-
maassa ja ulkomailla?

Ennen piti nähdä koirat livenä tai jos 
sattui saamaan käsiinsä jonkin muun 
maan lehtiä tai valiokirjoja tms. niin 
pääsi tutustumaan myös ulkomaisiin 
koiriin.
Sieltä salukimatkani alkupuolelta hy-
vin on jäänyt mieleeni upeat suomalai-
set sisarukset

El Hamrah Jaddah ja El Hamrah 
Jazzela.

Ulkomailta Mata Salamata´s Jadaan 
Khan. Muistan vieläkin hyvin, kun 
näin valokuvan hänestä.
Ollessamme Piteåssa 2013 näyttely-
matkalla näin mustan sileän nartun, 
joka liikkui upeasti vihreällä nurmel-
la. Husniya Har Kala Rachi teki silloin 
vaikutuksen.

Miten näet harrastamisen tai elä-
misen Salukien kanssa muuttuneen 
vuosien varrella?

Osittain harrastaminen on samanlais-
ta kuin viime vuosisadalla eli käydään 

näyttelyissä ja juostaan kilpaa radalla 
sekä maastossa.

Maailma on kyllä pienentynyt, ja ny-
kyään matkustetaan pidemmälle näyt-
telyihin. Kun ennen käytiin pohjois-
maissa, niin nyt on koko Eurooppa 
pelikenttänä.

Tykkään itse kovasti matkustelusta koi-
rien kanssa ja on kiva nähdä erimaiden 
salukeja.

Donaueschigen 2019 kesänä oli mie-
lenkiintoinen kokemus.

Suomessa onneksi salukit asuvat koto-
na ja eivätkä esim. kenneleissä ammat-
tihandlereiden kanssa. Toivon todel-
la, että tämä ilmiö ei koskaan saavuta 
Suomea.

Paras neuvosi uusille ja/tai vanhoille 
Saluki-ihmisille?

Pidetään huolta ja hellitään koiriamme.

Tarja Kokkonen

PS. Kiitos kärsivälliselle kepolle näistä 
kaikista vuosista salukien kanssa.

WALLABYʼS LAIL  NAHAR
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Mikä on kohokohta salukiurallasi?

Kyllä se varmaan on Lilin Salukikerhon maasto-

mestaruus 2014, kun se voitti 44 salukia. Mei-

dänhän ei edes pitänyt mitään juoksuharrastus-

ta aloittaa!

Tulevaisuutesi salukien parissa?

Toivottavasti saan harrastaa salukien parissa vie-

lä monta vuotta ja mahdollisesti kasvattaa jon-

kun pentueenkin.

Terveisesi salukiväelle?

Nähdään kisapaikoilla ja näyttelykehissä!

Kiti Sinisalo
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Kuka olet ja ketä laumaasi kuuluu?

Olen Kiti Sinisalo ja asustelen metsän keskel-

lä Ähtärissä. Laumaani kuuluu aviomies Jarmo, 

omat kasvatit  eldspanielit Siiri (11) ja Viivi 

(8), sekä salukit Lili 9v. (Salmanazar Abla Tiger 

Lily), Likka 6v. (El Hamrah Lalika) ja Hertta 

1v. (Tazillah Venice in My Heart). Lisäksi uu-

simpana tulokkaana galgo Pablo.

Miten päädyit salukiin?

Olin ihaillut salukeja ja afgaaneja näyttelyis-

sä. Tampereella asuessamme tuli joskus käytyä 

Kaupissa, ja siellä nähtyä näitä upeita juoksijoi-

ta. Silloin kuitenkin päädyimme valinnoissam-

me muihin rotuihin.

Näiden vuosien jälkeen kuitenkin yhteiset näyt-

telyreissut ystäväni Lillin ja hänen ihanan salu-

kinsa Qitin kanssa saivat salukikuumeen niihin 

mittoihin, että liityin yhdistykseen jäseneksi ja 

sitten Lillin ”pienellä” avustuksella sain Salma-

nazar -kennelistä sijoitukseen Lili-salukin.

Mitä harrastat salukiesi kanssa?

Harrastan maastoa ja näyttelyitä sitten taas, 

kunhan tämä korona antaa siihen mahdollisuu-

den. Normiarkeen kuuluvat tietysti pitkät kä-

velylenkit. Pyrin aina harrastamaan ja kilpaile-

maan sen mukaan, mihin koira osoittaa parhaat 

taipumuksensa. Eli ei kaikkien kanssa kaikkea 

väkisin. Saluki on ihana rotu siinäkin mieles-

sä, että sen kanssa minun on helppo harrastaa 

myös käyttöpuolta, jos vertaan vaikka spanielei-

hin, näin ei-metsästävänä henkilönä.

Mikä salukissa ihastuttaa/vihastuttaa?

Ihastuttaa: kaunis ulkonäkö, omaperäinen 

luonne, omapäisyys… tämä joskus myös vi-

hastuttaa, vallankin näin entisenä pk. puolen 

ihmisenä!

Millainen on ihannesalukisi?

Rotumääritelmän mukainen, luonteeltaan koh-

tuullisen avoin ja ystävällinen, terve. Sellainen, 

jonka kanssa on helppo elää ja olla.
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Tämä ihana tarina alkoi runsaat pari vuotta 
sitten. Minna Krogh soitteli minulle Tans-
kasta kysyäkseen Huimaa (Dyynien Kes-
ra Kevir) isäehdokkaaksi, nartulleen Smil-
lalle (Kehailan Queen Inzilbeth). Huimal-

la morsiamia olisi ollut useita, mutta mie-
lestäni ei näin sopivaa. Molempien taka-
na on paljon vanhoja hienoja sukuja, joi-
ta arvostan ja olen nuoruudessani päässyt 
näkemään.

Toki samansuuntaiset ajatukset Salukeista 
ja niiden upeudesta yhdistivät meitä Min-
nan kanssa ja helpottivat päätöstäni. Olin 
salaa toivonut saavani Dyynien K-pentu-
een jälkeläisen itselleni, nyt se tilaisuus tu-
li hiukan eri tavalla kuin olin alun perin 
suunnitellut.

Meide on kaikkea mitä olin toivonut ja 
enemmänkin. Minun rauhallinen Prin-
sessani, jonka luonne on kultaa. Kaiken 
kruunaa Meiden velipoika Sakke (Kehailan 
Han Solo), joka muutti Johannan luokse. 
Onnellinen sattuma tämäkin, kun Johan-
na kyseli minulta K-pentueen suunnitel-
mia juuri pentujen synnyttyä.
Saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tulles-
saan näiden rakkauden hedelmien kanssa. 
Suuret kiitokset kuuluvat Huiman omis-
tajalle Aijulle sekä Minnalle, Kjeldille ja 
Johannalle. 

Terveisin, 
Susanna Valli, Dyynien kennel

EE JUN MVA Kehailan Princess Leia

TUONTIESITTELYT
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Kehailan Han Solo Sakke, sylisaluki Tans-
kasta Vaikka laumamme olikin täysi, olin 
siitä huolimatta hieman haaveillut pen-
nusta. Muutamaa pentusuunnitelmaa ky-
synytkin, mutta kohtalo tuntui taas lait-
tavan tassunsa peliin ja sopivaa pentua ei 
syystä tai toisesta tullut. Syksyllä -18 ky-
syin Suskilta Dyynien K-tyttöjen suunni-
telmista. Daisy ja Stella olivat tulleet näyt-
telyreissuilla tutuiksi ja hyvin rakkaik-
si niin minulle kuin Tuurelle, Dannylle ja 
Fredillekin. Juuri samaan aikaan Huimal-
le oli syntynyt Tanskaan pennut, joita Sus-
ki ja Aiju olivat lähdössä katsomaan. Sain 
tilaisuuden lähteä heidän mukaansa mi-
nilomalle Tanskaan, jossa Minna, Kjeld 
ja heidän kaikenkarvainen perheensä otti-
vat minut avosylin vastaan. Kuinkas siinä 
sitten yleensä käykään, ja muutaman vii-
kon kuluttua lensimme Suskin kanssa ta-
kaisin Kööpenhaminaan. Voi sitä jänni-
tyksen määrää kun aamulla suuntasin bus-
silla kohti lentokenttää tyhjän lentokassin 
kanssa. Sakke on arjessa hyvin helppo ja 
mutkaton kaveri, mutta lennolla Suomeen 
kyllä koko täysi koneellinen sai kuulla mi-
tä mieltä pieni saluki oli kassissa matkusta-
misesta siskonsa nukkuessa täysin hiljaise-
na koko lennon. Helsingin päässä huokai-
sin helpotuksesta, nappasin meidän kans-
sa matkustaneen kissan taas matkaan mu-
kaan, hetken etsimisen jälkeen löysin mei-

tä vastaan tulleen Markuksen ja jatkoimme 
kohti kotia kissan jäädessä uudelle omista-
jalleen, Minnan siskolle, matkan varrel-
la. Sakke on tuonut kirjaimellisesti vauh-
tia meidän elämäämme, se rakastaa juokse-
mista ja on aina valmis kokeilemaan myös 
ei-niin-salukimaisia juttuja koirakoulun 
kentällä. Se on luonteeltaan ennakkoluu-
loton ja lempeä niin kuin molemmat van-
hempansa. Kissojen kasvattamana se on 
myös ainoa koiristani joka hakeutuu sy-
liin vielä aikuisenakin. Toiveena on (kun-

han maailma taas palaa normaaliksi) pääs-
tä kokeilemaan maastokisoja ja käydä sil-
loin tällöin myös näyttelyssä, mutta ennen 
kaikkea saada elää rikasta salukimaista elä-
mää yhdessä mahdollisimman monta vuot-
ta. Kiitos Minna, Kjeld, Aiju ja Suski tästä 
mahdollisuudesta.

Terveisin,
Johanna Majoniemi

Kehailan Han Solo

SUSKI JA MEIDE

SAKKE JA JOHANNA
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KEHAILAN TÄHTIEN SOTA PENTUE 

kasvattajan kertomana
Ihana Dyynien Kesra Kevir, Huima, va-
likoitui meidän suloisen Kehailan Queen 
Inzilbethin, Smillan, sulhaseksi monen 
vuoden tarkkailun ja sukutaulujen ja taus-
tojen tutkimisen jälkeen.

Etsin Smillalle kaunista, terverakenteista 
ja kevyesti liikkuvaa, hyväluonteista sul-
hasta. Ja Huima täytti mielestäni olemuk-
sellaan ja kauniilla salukityypillään kaikki 
toivomukseni.

Dyynien K-pentue kokonaisuudessaan 
on mielestäni oikein onnistunut. Pidän 
paljon niiden vanhemmista ja taustoista 
muutenkin.

Onneksi Susanna Valli, Dyynien kasvatta-
ja, piti myös Smillasta ja sen taustasta ja yh-
dessä Huiman ihmisäiti Aijun kanssa lupa-
si Huiman Smillalle sulhasmieheksi.

Tästä alkoi siis nyt kaksivuotiaan Kehai-
lan-salukipentueen tarina, ja nimesin ne 
Tähtien Sota -elokuvan teeman mukaan.

Valitsen yleensä teemoja pentueiden nimiä 
miettiessä, ainoastaan ensimmäinen Kehai-
lan-pentue ja sen ainokainen pentu seurasi 
A-kirjaimella aakkosia…

Kehailan Ameerah syntyi v. 1986 asues-
sani vielä Suomessa, ja sen nimi suomeksi 

on Kaunissilmäinen Prinsessa ja sopi Aral-
le hyvin.

Ara ei jatkanut sukua, mutta sai elää pitkän 
ja onnellisen salukielämän Suomessa.

Kohtalo kuljetti minut tänne Tanskaan, ja 
vuonna 2000 muutti saluki elämääni uu-
delleen. Ja Badavie Teleri, kaunissilmäinen 
Luna aloitti Kehailan salukinkasvatuk-
sen vuosien tauon jälkeen uudelleen tääl-
lä Tanskassa ja oli mieheni Kjeldin ensim-
mäinen saluki.

Minun elämääni ensimmäinen saluki oli 
tullut jo paljon aiemmin v. 1975, kun iha-

DYYNIEN KESRA KEVIRKEHAILAN QUEEN INZILBETH
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na valkoinen omapäinen gasellijalkainen 
tummasilmäinen S  nksin Keiju muutti 
meidän perheeseen, lapsuuden kotiini.

Keijun vanhemmat olivat molemmat kau-
niita Kirman-salukeja, ja sen kaunis ja me-
nestyksekäs äiti Kirman Rumba oli Lunan 
taustalla olevan Kirman Resedan sisko.

Lunan isoisä, ruotsalaistunut El Hamrah 
Jibal, oli sekin minulle ennestään tuttua, 
kaunista ja suomalaista salukisukua.

Kun sitten Lunan pentujen isäksi aikoi-
naan valikoitui ihanista ihanin Mustikka, 
Kirman Laertes, tuntui sekin oikealta va-
linnalta. Kirman Ramses, joka oli Musti-
kan äidin Kirman Ashiran isä oli myös en-
simmäisen Kehailan Ara-pennun isä.

Mustikan ja Lunan tytär Kehailan Lady 
Melian on Smillan isoäiti, ja Smilla muis-
tuttaa kovasti jo edesmennyttä Melliämme. 
Sillä on tuo sama suloinen, pehmeä luonne 
ja se rakastaa nukkua yönsä meidän välissä 
sängyssä ja päivällä lekotella sohvalla. Niin 
teki aina Mellikin.

Smillakin sai alkunsa Suomessa, koska sen 
isä asui Suomessa, vaikka olikin Englannis-
sa syntynyt, kaunis musta herrasmies Cot-
tonore Eclipse.

Siis kuten äitinsä Princess Miriel aikanaan, 
lähti Smillakin sulholaan Suomeen.

Smillan ja Huiman pennut olivat ensim-
mäiset pennut meillä 5 vuoteen, joten nii-
tä oli toivottu ja suunniteltu pitkään. Elä-
mä vain välillä sotkee korttipakkaa, jotenka 
mahdollisuus pentujen toteutumiselle tuli 
vasta kesällä 2018.

Odottavan aika tuntuu aina pitkältä, mut-
ta hyvää kannattaa odottaa.

Onneksi nyt kaikki palaset osuivat kohdal-
leen ja kaunis Smilla sai sulhasekseen ko-
mean Huiman.

Suomen kesä oli kuumimmillaan ja Suo-
messa tuolloin myös Jyväskylän suurajot 
saivat ihmisille vauhtia suoniin ja lomalais-
ten seassa matkustimme Smillan kanssa Vi-
king Linen punavalkoisella laivalla yhdes-
sä Suomeen. Tällä reissullamme ihan kap-
teenin kannella sijaitseva hyttimme oli vii-
kinkiprinsessan arvolle sopiva, ja laivaan 
päästyämme Smilla nukahti keskelle isoa 

tuplasänkyä ja minä istuskelin omalla hyt-
tiimme kuuluvalla parvekkeella. Smillan 
nukkuessa Ruususen untaan, ihailin mer-
ta ja unelmoin

tulevasta salukipentueesta ja lähetin tähdil-
le toivomuksia, vähän kuin lapset lähettä-
vät joulupukille toiveita joululahjoistaan.

Onneksi Aiju, Suski ja Huima eivät olleet 
kesälomalla ja saimme asua Smillan kanssa 
veljeni perheen luona. Smilla sai osakseen 
herkkuja ja hemmotteluja ja valittavakseen 
monta eri sohvaa, joissa sen oli hyvä Suo-
men vierailullaan nukkua.

Romanssi onnistui hienosti. Kiitos kaikille 
ihanille osallisille siellä Suomessa ja Tans-
kassa taloa, kissoja ja salukiperhettämme 
hoitaneelle Kjeldille. Smillan ilo oli kyllä 
suuri, kun Kjeld oli meitä vastassa saapues-
samme Tukholman satamaan. Lähes 1500 
kilometriä taisi tulla ajeltua sen päivän ai-
kana, jotta Smilla-prinsessa sai matkustaa 
kotiin lekotellen oman automme takapen-
killä unelmoiden pikkusalukeista. Men-
omatkalla olimme todenneet, että Ruotsis-
sa ei ollut mitään erillistä lemmikkiosastoa 
junassa, vaan Smillan piti mahtua penkki-
ni edessä olevaan jalkatilaan minun eteeni 
istumaan ja onneksi se niin tekikin. Kyllä 
pitkäjalkainen saluki mahtuu halutessaan 
loppujen lopuksi yllättävän pieneen tilaan!

Onneksi Smilla osoitti rauhallisen ja kiltin
luonteensa ja matkusti koko pitkän hää-
matkansa Suomeen ja taas takaisin Tans-
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kaan, kuin ei olisi koskaan muuta tehnyt-
kään, vaikka kyseessä oli ensimmäinen ul-
komaanmatka, eikä autoilu ei koskaan oi-
kein ole ollut sen suosikkiajanvietettä, vaan 
loikoilu kotisohvalla on aina ollut enem-
män sen juttu.

Odotus ja uurastus palkittiin ja pennut 
syntyivät syliini 23.9.2018 ja kaikki sujui 
hyvin.

Kehailan Queen Amidala, fawn-tyttö val-
loitti sydämeni täysin ja jäi tänne kotiin 
kasvamaan ja sai kutsumanimen Bertta, 
koska sen nähdessämme huudahdimme 
molemmat, että tämä pentu on kyllä aika 
Paksu-Bertta. Se olikin 565 grammaisena 
syntymäpainoltaan isoin tähän mennessä 
meillä syntynyt pentu. Nyt kaksivuotiaana 
meidän Bertta on kyllä hoikka ja lihaksi-
kas ”Huimatar”, joka rakastaa juoksemis-
ta, kiipeilyä ja kauniiden vanhempiensa ta-
paan sohvalla ja sängyssä nukkumista sekä 
tietenkin halailua ja hemmottelua.

Kehailan Obi Van Kenobi, musta,suloinen 
poikapentu, joka oli varattu ystäväperheel-
lemme jo ennen syntymäänsä sai ihanan 
salukikodin heidän perheessään.

Grizzle-poika Han Solo oli syntyessään 
meistä kaikista häikäïsevän kaunis.

Kun Johanna tuli Suomesta katsomaan 
pentuja Suskin ja Aijun kanssa, oli Saken-
kin kohtalo sinetöity. Se sopi niin usko-
mattoman hyvin nukahtamaan Johannan 

KEHAILAN PRINCESS LEIA
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syliin. Kissamme Hilary oli sitä mieltä, että 
Johannan pitäisi myös ottaa kotiinsa 8-ki-
loinen norjalainen metsäkissa Sakelle kave-
riksi. Kiitos ihanasta kodista, jonka Sakke 
sai Johannan ja hänen perheensä luona.

Ja tietenkin ei tarina olisi tähdistä syntynyt, 
jos ei meillä olisi syntynyt pikkuinen Smil-
latar, kaunis ja suloinen ja niin kiltti ja her-
kuista tykkäävä Princess Leia.

Kun Princess Leia syntyi syliini ja katselin 
sen pieniä kauniita kasvoja, tiesin heti, että 
se oli tarkoitettu Suskille Suomeen, Dyy-
nien salukiperinteen jatkajaksi.

Ja kun Suski sitten tuli pentuja katsele-
maan ja piti pientä tyttöä sylissään, uskon 
senkin olleen rakkautta ensisilmäyksellä. 
Meide muutti Suskin ja Ilen ihanaan Dyy-
nien kotiin, jossa se saa parhaan mahdolli-
sen huolenpidon ja rakkauden ja nukkuu 
sängyssä ja sohvalla, kuten suloisen prin-
sessan kuuluukin tehdä.

En olisi osannut toivoa kauniimpia ja reip-
paampia pentuja, mikä ihana joulu meillä 
olikaan, vaikka se alkoikin ehkä vähän etu-
ajassa! Sain pennuille ihanat salukikodit ja 
samalla ihanat ystävät niiden salukiperheis-
tä myös siellä Suomessa.

Suomessa on ihana elää ja harrastaa salu-
kien kanssa. Toivon ja uskon, että Meide ja 
Sakke tekevät teidät siellä yhtä ylpeiksi ja 
onnellisiksi, kun heti syntyessään jo teki-
vät meidät täällä Tanskassa.

Salukiperhe ja salukirakkaus on ikuista, ei-
kä välimatkoilla ole väliä niilläkään, sekin 
tuli taas kerran tämänkin salukipentueen 
kohdalla todistettua.
Toivon koko sydämestäni, että ensi vuonna 
taas tämä koko maailmaa tänä vuonna ko-
vin koettellut koronakin saadaan selätettyä 
ja matkustaminenkin olisi taas helpompaa.

Toivon, että saan pian ottaa syliini Saken ja 
Meiden ja halata niiden ihania hoitajia li-
venä ja kiittää heitä hienosta yhteistyöstä ja 
Meiden ja Saken erittäin hyvästä hoidosta.

Salukierkkari Suomessa ensi kesänä oli-
si ihana paikka tavata pitkästä aikaa myös 
kaikkia suomalaisia salukiystäviä salukei-
neen, ei mikään täysin voi korvata livenä 
ystävien tapaamista. Ja tuntuu aina yhtä 
ihanalta saada salukisuukkoja jo maailmal-
le muuttaneelta salukikasvatiltaan!

Toivossa on hyvä elää ja unelmia pitää ja 
saakin aina olla… moni niistä onneksi ai-
kanaan toteutuukin!

Uutta Joulua täällä odotellessa!
Terveiset kaikille Suomen salukeille ja 
palvelijoilleen,
Minna ja Kjeld Krogh ja Kehailan-salukit 
kissoineen Tanskasta
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Dabka’s Varenne
Elamir Faiz Al Andaluz x Boye Bami Bahar Alqom 
s. 17.2.2018 
om. Kirsi Parviainen

SERT
14.9.2019 Porvoo, Charlotte Höier (DK) 
31.8.2019 Riihimäki, Olga Sinko-Kupriyanova (SL)

Koira valioitui Suomeen valioiduttuaan yli 
2-vuotiaana ulkomailla. 

U U D E T  VA L I OT

C.I.C
FI KVA-M 

Al-Yasamin Mufasa
Zarabis Oldooz x Al-Yasamin Samina 
s. 9.3.2016 
om. Seija & Jarmo Lehmusto

CACIL
15.7.2018 Jumesniemi 
23.6.2019 Joulumäe, Viro 
21.7.2019 Jaunolaine, Latvia 
4.8.2019 Harjumaa, Viro

FI KVA-M

FI EE BY MVA EE KVA-M

Al Wathba Fahyim Kenzon Sarii
Jelani Obi Hadi el Basher x Mazraʼe Gangall Cala Anguila 
s. 7.6.2017 
om. Marika Leppänen

SERTK
27.4.2019 Virolahti 
12.5.2019 Sastamala 
20.7.2019 Kuopio 
28.9.2019 Helsinki 
20.10.2019 Hailuoto 
2.8.2020 Lumijoki

FI MVA 

SE MVA HEJV-18

Aziz Sheraz
Zʼbee Che Bellina Dante x Aziz Jalila s. 19.2.2018 
om. Heidi Söderling & Sanja Ekblad

SERT
24.2.2019 Nurmes, Paula Rekiranta 
14.7.2019 Oulu, György Tesics (HU) 
26.10.2019 Seinäjoki, Gabriela Veiga (PT)
 9.11.2019 Jyväskylä, Andreas Shemel (AT) 
0.11.2019 Jyväskylä, Leila Kärkäs 

8.12.2019 Helsinki, Marianne Holm 
29.8.2020 Riihimäki, Matti Luoso

ARI LEH
TIÖ
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N
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FI KVA-M

SMM-19

Non Serviam Folie À Deux
Kianoush Y-Shirvan x Non Serviam Cthulhu Mythos 
s. 6.6.2017 
om. Mirja & Heidi Lappalainen & Lumi-Kirsikka Maas-Lappalainen

SERT
20.7.2019 Kuopio 
17.8.2019 Vöyri
2.8.2020 Lumijoki 
22.8.2020 Vimpeli 
26.9.2020 Kankaanpää

FI MVA
Gharafa Elb Avantika Errea
Qirmizi Paganini x Kehailan Papagena 
s. 21.2.2018 
om. Kirsi Kärkkäinen

SERT
15.12.2018 Helsinki, Anette Edlander (SE) 
19.1.2019 Turku, Brett Hamilton (SE) 
4.5.2019 Tampere, Susan Kealy ( IE) 
11.5.2019 Helsinki, Tiina Taulos 
25.5.2019 Hamina, Kjell Lindström (SE) 
20.7.2019 Helsinki, Rudi Brandt ( DK)
1.9.2019 Riihimäki, Carsten Birk ( DK)
25.1.2020 Turku, Konstantinos Andreau ( CY)
1.8.2020 Helsinki, Ilona Aleknaviciene (LT) 

Onko posti- tai sähköpostiosoitteesi muuttunut? 

Yhteystiedot voit päivittää sähköisesti osoitteessa:

www.saluki.  /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 MVA
Tazillah Xenos Khan
Tazillah Husayn Ameer x Tazillah Evita Queen 

. 6.7.2018 
om. Anne Lanki 

SERT
27.7.2019 Pori, Paulo Coelho (IT) 
24.8.2019 Harjavalta, Elina Haapaniemi 
1.8.2020 Pori, Perttu Ståhlberg
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