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Kennel Shalim esittäytyy
    1. Kuka olet ja missä päin asustelet?

Olen Sari Lukka ja koirahullu sekä kukkahullu, 
kuten nyt jo aikuiset lapseni asian ilmaisivat pien-
inä. Muiden koirahullujen ystävieni kanssa olemme 
miettineet, että meillä on jokin salaperäinen gee-
nivirhe, mistä syystä koirat ovat meille välttämät-
tömiä elämässä. Ammatiltani olen yläkoulun ja 
lukion rehtori, joten kasvattaminen laajemmassa 
mielessäkin on merkittävässä roolissa elämässä-
ni. Välillä työ ehkäisee enempää koirahulluutta. 
Asun Harjavallassa, Satakunnassa.

    2. Miten koirat tulivat maailmaasi ja miten 
löysit havannankoiran perheeseesi?

 
Aloitin koiraharrastukseni jo 10-vuotiaana 1976, 
kun sain ensimmäisen koirani. Joulupukki toi 
kauan odotetun lahjan, shih tzun pennun. Koirani 
sai nimen Cheri ja kasvoimme yhdessä aina yliop-
pilaaksi tulooni saakka, jolloin Cheri halvaantui ja 
jouduttiin nukuttamaan. Kesti aikaa toipua surusta. 

Cheri oli kotikoirana ja perheenjäsenenä elämänsä 
loppuun asti.

En pystynyt kuitenkaan olemaan kauaa ilman 
koiraa ja hankin Söörmarkusta Riishill`s kennelistä 
lhasa apson pennun, jonka nimi oli Mimosa. 
Myöhemmin Mimosa sai seurakseen samasta 
kennelistä Lillin ja Juuson. Menin Mimosan kanssa 
ensimmäiseen koiranäyttelyyni ja se oli menoa. 
Ihastuin näyttelyiden tunnelmaan ja kisaamiseen. 
Ensimmäisen Suomen muotovaliotittelin sain toi-
selle lhasa apso -nartulleni Riishill`s Luxory Lilylle. 
Kävimme näyttelyissä paljon Lillin kanssa ja myös 
Juuson kanssa, joka ei kuitenkaan aran luonteen-
sa vuoksi käynyt kuin muutamassa näyttelyssä. 
Ensimmäiset kasvattamani koirat ovat Mimosan 
kaksi pentuetta ja Lillin yksi pentue. Lillin yhdestä 
narttupennusta tuli valio, Shalim True Blue, jonka 
omistin yhdessä Marika Kainulaisen kanssa. Ken-
nelnimeni Shalim sain vuonna 1991.

Harrastus oli välillä hiljaisempaa, sillä keskityin 
kolmen lapsen kasvatukseen. Näyttelyissäkään 
en ehtinyt juuri käymään. Kun lapset kasvoivat, 
oli taas aikaa koiraharrastukselle. Halusin vaihtaa 
rotua, vaikka lhasa apsoja katselen edelleen 
ihaillen, missä niitä näenkin. Mietin pitkään ja 
ystäväni, Hannele Salonen, vinkkasi, että schip-
perke olisi hyvä valinta. Otin selvää rodusta ja 
ihastuin. Alavudelle oli syntynyt Taikurin kenneliin 
mielenkiintoinen pentue ja sieltä meille muutti 
ensimmäinen schipperkeni Taikurin Onerva 2002, 
kutsumanimeltään Iiris, josta tuli myöhemmin 

Tästä alkoi kasvatustyö

Tytär Sara,veljentytär Heidi ja minä
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Suomen muotovalio. Iiriksellä on ollut kolme pen-
tuetta, yhteensä neljä narttua ja yksi uros. Iiris oli 
koiralaumassani kunnioitettu jäsen ja aivan upea 
luonteeltaan.

Jo ennen schipperkejä olin käynyt tutustumassa 
Riihimäen Lean pyreneittenpaimenkoiriin ja vara-
sin uroksen, heti kun vain sopiva syntyisi. Pitkältä 
tuntuvan odottelun jälkeen meille muutti pyreneit-
tenpaimenkoira Drole d´Oiseau Mon Moucheron 
eli Cheron (s. 2003). Pyrtsien herkkyys ja vaiston- 
varaisuus tekevät rodusta ainutlaatuisen. Siksi 
oli hyvä, että omaa pyrtsiä odotellessani ehdin 
opiskella tiiviisti koirien kieltä ja käyttäytymistä, 
ja sain Drole d´Oiseau kennelin omistajalta, Lea 
Riihimäeltä, paljon kullanarvoista tietoa, mistä olen 
erittäin kiitollinen.

Havannankoiraan tutustuin myös Lean kennelissä 
vieraillessani. Lea oli ottanut laumaansa havan-
natytön, Huiskun. Yhdessä me pyreneesi-ihmiset 
ihastuimme tähän rotuun ja jokainen otti oman 
havapennun Huiskun pentueesta. itse valitsin ko-
kovalkoisen tytön, jonka kutsumanimeksi tuli Lumi, 

Drole d´Oiseau Alana Blonde (isä Visakoivun Zurri-
ago De Oro, ”Ville”, äiti Benjin Belvedere, Huisku). 
Lumi liittyi perheenjäseneksemme 2005. Tämä 
pirteä ilopilleri piti lauman vauhdissa ja sopeutui 
mainiosti kaikkien kaveriksi. Lumelle ja Ganesan 
He´s One Romeolle syntyi keväällä 2007 ensim-
mäinen havapentueeni: neljä urosta ja yksi narttu. 
Lumi sai vielä toisen pentueen v. 2009 Tiziana De 
Young Redin kanssa, josta syntyi kaksi mustaval- 
koista tyttöä. Toiselle eli Pretty Princessille teetin 
yhden pentueen, isänä Zodiaka`La Star`s Cause 
I´m The One. Näistä en kuitenkaan saanut jatkoa. 

Tiziana Kennelistä Virve Vahterkoski Sjöblomilta 

hain toisen havannankoirani Tiziana Fire Pearlin 
eli Helmen (isä Belleza`s Incredible Idol ja emä 
Tiziana Awabi Pearl) v. 2008. Yhdessä valitsimme 
mahdollisimman hyvän pennun jalostusta ajatel-
len. Juuri sellaiseksi Helmi osoittautuikin ja aivan 
ihanaluonteiseksi perheenjäseneksi. Kiitos Virvelle 
tästä ihanuudesta. Helmi on nyt jo 12 v. Helmellä 
on ollut kolme pentuetta. Ensimmäisen kasvatin 
kennel Tizianalle, isänä Kennel Sanillanin Mas-
sivus Angels Calimero, Nody, josta minulle jäi 
Daisy (EE MVA, BY MVA Tiziana Little Sancy), 
jonka sijoitin Leena ja Pasi Torisevalle. He innos-
tuivat myös havojen kasvatuksesta kennelnimenä 
Little Sancy. Teimme Daisylle yhteistyössä yhden 
pentueen Shalim-nimellä. Isänä Jatakabi`s True 
Believer (omistaja Heidi Kuoppala, Kennel Diva-
nera). 

Helmille tein vielä kolmannen pentueen isänä Sa-
nillan Twilight Zone, Teppo. Tästä minulle jäi jatkoa 
Shalim Vogue with Madonna eli suloinen Donna. 
Hän on Helmen ja Teppon tavoin lempeäluontei-
nen, kaikille ystävällinen. Onnekseni myös perus-
terve, kuten Helmi. Donnalla on yksi pentue 
tältä vuodelta, isänä tyttäreni Sara Lukan uros 
Awattaren´s New Year Gift. Päätimme 
tyttäreni kanssa jatkaa kasvatustyötä yhdessä ja 

Alana Blonde, “Lumi”

Tiziana Fire Pearlin, “Helmi”

Daisy
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siksi hankimme Nipsun (virallinen nimi yllä) Soile 
Lilliseltä. Tästä pentueesta on viisi poikaa, joista 
yhden, Shalim Jamie Lannisterin sijoitin veljentyt-
tärelle Heidi Puutiolle. Ilmeisesti havahulluuteni 
on tarttunut. Donnalle on jo toinenkin pentue 
suunnitelmissa ja odotamme iloista tapahtumaa 
joulukuussa. Nyt kun olen siirtynyt kasvattamaan 
pelkästään havannankoiria, niin haaveita riittää 
tämän rodun osalta. Kotona on kasvamassa myös 
Divanera Miracolo Di Amore, kutsumanimeltä 
Rumba, joka on sijoituksessa minulla Kuoppalan 
Heidiltä.

2. Mikä innosti sinua kasvattamaan havannan-
koiria ja mistä on kennelnimesi peräisin?

Kun tutustuin havannankoirien ihanan välittömään 
luonteeseen ja olemukseen, valinta oli helppo. 
Olen aina pitänyt pitkäkarvaisista kääpiökoirista ja 
sikälikin helppo valinta. Välillä kasvatin myös 

schipperkejä, joista pidin myös kovasti, mutta 
lopulta valitsin havat. Pyreneittenpaimenkoirien 
osalta minulla oli epäonnea ja niiden kasvatus-
haaveesta jouduin luopumaan, upea rotu sekin.

Kennelnimeni Shalim juontaa nuoruudesta v. 1991, 
kun kasvatin lhasa apsoja. Halusin itämaisen ni-
men.

 3. Mikä on mielestäsi tärkeää 
havannankoiran arjessa?

Havannankoirat tarvitsevat paljon hellyyttä ja 
läheisyyttä ja sopivasti virikkeitä. Meillä on iso 
aidattu piha, jossa voivat juosta ja leikkiä tai 
vaan chillailla. Mökkeilemme myös paljon. Havat 
rakastavat mökkeilyä. Siellä ne voivat olla ja leikkiä 
vapaina, tutkia luolia ym. 

 4. Miten koirasi elävät luonasi ja mitä niiden 
kanssa harrastat?

Havannani ovat ennen kaikkea perheenjäseniä. 
Päivän ohjelmaan kuuluu paljon leikkiä, ulkoilua  
ja sylittelyä. Näyttelyissä kävin nuorena paljonkin, 
mutta nykyään harvakseltaan. Aion nykyisten 
kasvamassa olevien havojeni kanssa taas käydä, 
kunhan tulevat siihen ikään ja näyttelyitä taas 
järjestetään. 

    5. Miten valmistaudut koirasi pennutukseen 
tai uroksen omistajana, 

miten valitset uroksellesi nartut?

Käytän ennen pennutusta koirani terveystarkas-
tuksessa Pevisa-ohjeiden mukaan. Myös uroksen 
pitää olla tarkastettu. Kun olen päättänyt, mitä 
urosta käytän, olen yhteydessä uroksen omista-
jaan ja kyselen taustatietoja. Tätä ennen olen jo 
katsellut sukutauluja ja terveystutkimusten tuloksia 
koiranetistä, myös koiran sukulaisten. Pennutetta-

Donnan ja Nipsun pennut

Awattaren´s New Year Gift, “Nipsu”

Shalim Vogue with Madonna, Donna. 
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Divanera Miracolo Di Amore, “Rumba”

van koiran pitää olla hyvässä fyysisessä kunnossa 
ja sen ruokavalioon kiinnitetään erityistä huomiota 
jo viikkoja ennen pentujen syntymää. 

    6. Mikä on mielestäsi tärkeää jalostuksessa? 

Pyrin aina katsomaan kokonaisuutta enkä takerru 
yksittäisiin asioihin. Valitsen jalostukseen  ”koi-
rasilmääni” miellyttäviä yksilöitä. Katson luonnol-
lisesti myös koiranetistä sukutauluja ja kyselen 
jalostuskoirien omistajilta tietoa taustoista. Ja-
lostukseen käytän vain terveitä ja hyväluonteisia 
koiria. Kasvattajien keskinäinen hyvä yhteistyö on 
aina ollut minulle tärkeää ja antanut paljon tietoutta 
rodusta. 

Kasvatustyöni perusta on pyrkimys kasvattaa 
terveitä, hyväluonteisia ja kauniita rotunsa edusta-
jia. Kaikki pentuni kasvavat perheen parissa ja 
leimautuvat pienestä pitäen ihmisiin ja niin pian 
kuin mahdollista, liittyvät muiden koirieni joukkoon. 
En siis kasvata pentuja erillisissä kenneltiloissa. 

Pennut käytän eläinlääkärintarkastuksessa en-
nen luovutusta ja ne saavat parhaan mahdollisen 
hoidon ja niistä on aina yhtä vaikea luopua, kun 
niiden on aika muuttaa uusiin koteihinsa. Kuulun 
luonnollisesti Suomen Kennelliittoon, jonka kasvat-
tajasitoumuksen olen allekirjoittanut. Kuulun myös 
kasvattamani rodun rotujärjestöön. Kaikki jalos-
tukseen käyttämäni koirat tutkitutan rotukohtaisten 
ohjeiden mukaan eläinlääkärillä. Näillä toimilla 
haluan varmistaa, että kasvattini saavat hyvän 
elämän ja tuottavat samanlaista iloa omistajilleen 
kuin omat koirani itselleni.

7. Miten valitset uudet perheet pennuillesi? 
Mikä tekee perheestä pennuillesi sopivan 

paikan elää? Mitä vaadit tulevilta perheiltä?

Pentujen tulevat kodit valitsen mahdollisimman 
tarkkaan kysellen ja tietoa rodusta jakaen. Pyrin  
varmistamaan näin, että perheet tietävät, mitä ovat 
ottamassa. Perheiden pitää tuoda ilmi halunsa 
hoitaa koira mahdollisimman hyvin ja ymmärtää, 
että sitoutuvat pitkälle eteenpäin. Perheet tulevat 
vähintään kaksi kertaa käymään, haluan tutus-
tua heihin ennen kuin uskon pennun heille. Myös 
perheen kiinnostus koiriini ja kasvatustyöhöni on 
tärkeää. Rakkaus koiriin ja niiden arvostus on 
myös tärkeää. Koko perheen pitää olla sitoutunut 
ottamaan koira. Toivon, että perheetkin pitävät 
yhteyttä ja kertovat kuulumisia ja käyvät näyt-
tämässä pentua. 

    8. Miten pidät yhteyttä jälkeläistesi 
perheisiin, vai pidätkö yhteyttä?

Soittelen ja laitan viestiä sekä kutsun pentuta-
paamisiin. Joidenkin kesken kyläilemme ja meistä 
on tullut ystäviä. Myös somen kautta olemme 
nykyään yhteydessä Kennel Shalimin Facebook-
sivujen kautta. Kasvattajan apu ei saa loppua 
alkuopastukseen vaan toivon, että aina jos 
ongelmia tulee, minuun otettaisiin heti yhteyttä ja 
kysyttäisiin neuvoja.

    9. Onko sinulla terveisiä havannakoirien 
omistajille, niistä haaveileville ja kasvatuksesta 

harkitseville?

Suosittelen rotua lämpimästi kaikille, jotka halu-
avat elämäänsä sylin täydeltä rakkautta. Toivon 
kasvattajilta yhteishenkeä ja yhteispeliä rodun 
hyväksi. Olen saanut tutustua moniin upeisiin 
ihmisiin, kasvattajiin koirieni kautta. Tuleville kas-
vattajille toivotan kärsivällisyyttä ja sitkeyttä, sillä 
vastoinkäymisiltäkään ei voi välttyä. Koirien kasva-
tus tuo mukanaan iloa, mutta myös joskus surua. 
Pitää vaan jatkaa sisukkaasti uusia linjoja kohti ja 
pitää mielessä oma näkemys unelmien havannas-
ta. Jokaisella meistä on hieman eri maku, mutta 
havannan rotumääritelmä on kaikille kasvattajille 
sama. Vaalitaan tätä hienoa rotua. Havannan-
koirien osalta haluan erityisesti kiittää seuraavia 
kasvattajia: Sanna Iltasta, Heidi Kuoppalaa, Leena 
ja Pasi Torisevaa, ja Virve Vahterkoski-Sjöblomi
  
  Sari Lukka

 


