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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Bobo

Ahto

Babysitters
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jorinat Jonnan 1/2013

EGU täytti 20 vuotta, ja juhlat 
ovat helmikuussa. Minä olen 
ollut EGUlainen yli 13 vuotta, 
vastuualueisiin on kuulunut 
mm. sihteerin hommat, dop-
ingvastaavan toimi ja raha-
kirstun vartijan työ. EGUn 
lehteä olen päätoimittanut ja 
Purssilan Tuula taittanut 10 
vuotta, alkuun taittovastuuta 
oli jakamassa Tuomolan Jenni. 

Vastuutehtävistä mieluisin 
on ollut ja on edelleen tämä 
lehdenteko. Tykkään tästä hom-
masta, ja toivon todella, että 
tekemisen ilo näkyy lehden 
sivuilla ja tavoittaisi EGUlai-
set. Uusia juttuideoita aina 
kaivataan, kuin myös juttujen 
tekijöitä. Jos tahdot mukaan le-
hden sisällön suunnitteluun, ota 
yhteyttä minuun, yhteystiedot 
löytyvät sivulta 3. Ota rohkeasti 
yhteyttä!  

Olen pitänyt tärkeänä sitä, 
että lehti ilmestyy aikataulun 
mukaan, ykkösnumero maa-
liskuussa, kakkonen heinä/
elokuussa ja kolmas numero 
joulukuun alussa. Vaikka itse 
sanonkin, niin tässä olemme 
Tuulan kanssa onnistuneet ki-
itettävästi, hyvä me! Lämmin 
kiitos kaikille, jotka olette vuo-
desta toiseen tehneet ja ideoineet juttuja 
sekä lähettäneet kuvia lehteen. Jatketaan! 

Tuttuun tapaan vuoden ykköslehti on 
pyhitetty viime vuoden menestyneille 
EGU-kuonoille. Uusi puhis Parosen Timo 
aloittaa oman palstansa, frendikirjan sivut 

täytti Kovasen Arto ja 3.sivun koirana esit-
täytyy Helmi pentuineen.             

Talvisin terveisin 
Jonna
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kynästäTimon
Heipä hei vanhat ja uudet harrastajat. 

Vuosi on vaihtunut ja uusi kerhon hallitus 
on jo aloittanut tulevan kauden suunnit-
telu työt, mutta sitä ennen olisi varmaan 
minun syytä esittäytyä, enhän välttämättä 
ole kaikille kovin tuttu tyyppi.

Olen siis Parosen Timo ja olen EGUn 
uusi puheenjohtaja. Kerhon hallituksessa 
olen ollut mukana vuodesta 2010, joista 
nyt siis ensimmäistä kertaa puheenjohta-
jana. Lisäkseni hallituksessa pakertavat 
Tuomas Taimiaho, Jussi Loukola, Jari Niiles, 
Riitta Hassinen, Päivi Manninen, Riikka 
Kivioja ja Jonna Paronen.

Kotoisin olen Vehkalahdelta, joka on 
jo jokusen vuoden kuulunut Haminaan. 
Sieltä tieni vei Espooseen josta päädyimme 
parisen vuotta sitten vaimoni Jonnan ja 
koiriemme kanssa nykyiseen kotikunta-
amme Nurmijärvelle, tarkemmin sanot-
tuna Rajamäelle. 

Greyhound racingin parissa on tul-
lut harrastettua ja pakerrettua vuodesta 
2008, jolloin talouteen tuli ensimmäinen 
greyhound, Casper (Kaikias). Sen myötä 
talouden grey määrä on kasvanut vielä 
kahdella greyllä, Jesperillä (Thunderball) 
ja Paavolla (Volterra). Muut talouden 
koirat ovat sileäkarvainen noutaja Eetu, 
galgot Netta ja Grillo. Uusimpana tulok-
kaana perheeseemme syntyi kesällä 2012 
tyttäremme Aada, joka on jo ikäänsä 
nähden ollut paljon tekemässä kilpailuissa 
ja harjoituksissa. Hänet on voinut nähdä 
niin toimistossa, maalitornissa, rataa lait-
tamassa kuten myös kellottamassa aikoja. 
Moni osaaja siis kyseessä. ;) 

Mutta se minusta.
Hyvinkäällä tullaan tänä kautena juok-

semaan viisi kilpailupäivää ja näiden 
lisäksi Hyvinkäällä järjestetään myös EGUn 
vuoden suurin varainkeruu tapahtuma 

Roturace, jonka päävetäjänä on 
uskollisesti vuosien ajan ollut 
Mannisen Päivi. Hänelle suuri 
kiitos kun jaksaa olla tässä tapah-
tumassa pääjehuna. Kilpailuiden 
ja Roturace tapahtuman lisäksi 
kerhon olisi tarkoitus aktivoida 
ja monipuolistaa Otalammen 
harjoitusalueen käyttöä, jotta 
sen käytöllä saataisiin jonkin 
verran katettua alueen vuokraa. 
Otalammen harjoitusalueesta 
tuli kerholle maksullinen vuonna 
2012. Kilpailuiden ja muiden tap-
ahtumien lisäksi meillä on tietysti 
myös yhteistyössä Luhtilaukkaa-
jien kanssa tiistain rataharjoituk-
set. Nämä harjoitusillat ovat myös 
oiva paikka tutustua EGUlaisiin, 
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oppia lajista ja miksei myöskin oppia to-
imihenkilötehtäviä. 

Viime kausina kerhomme on taistellut 
muiden kerhojen ohessa tekijäpulasta, 
tekijöitä on ollut vähän, uusia tekijöitä ei 
montaa ole tullut ja vanhat tekijät ahertavat 
välillä äärirajoilla. Haluan kiittää heitä siitä 
uskomattomasta voimavarasta mikä heillä 
on siellä jossain piilossa, jonka voimin he 
ovat ahertaneet vuosi toisensa jälkeen jot-
ta me kaikki voisimme harrastaa ja kilpailla 
juuri tässä harrastuksessa mikä on meillä 
monilla niin lähellä sydäntä. Toivonkin että 
tänä kautena tässäkin asiassa puhaltaisivat 
uudet tuulet ja niin vanhat kuin uudetkin 
harrastajat alkaisivat aktivoitumaan. Tässä 
harrastuksessa meitä kaikkia tarvitaan ja 
pienikin panos harjoitusillan, kilpailupäivän 
tai muun tapahtuman eteen on enemmän 
kuin ei mitään.

Omasta puolestani haluan toivottaa 
kaikki uudet harrastajat mukaan lajin 
pariin ja ennen kaikkea toivotan kaikille 
tasapuolisesti oikein hyvää kilpailukautta.

Nähdään radalla!
Timo

EGU:n jäseneksi? YES!
Haluan liittyä Etelän Greyhoundurheilijoihin. Suoritan jäsnmaksun (25 euroa vars, 
jäsen, 5 euroa perhejäsen) EGU: tilille 313110-415772. Saan 3 EGU-lehteä/vuosi

Etu- ja sukunimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin ja mail -osoite

Omistan koiran/minkä/kuinka monta?

Jäsenyydet muissa koirakerhoissa ja -liitoissa

Lähetä EGU:n sihteerille: Johanna Tunkkari, Kotkantie 12, 01800 Klaukkala

SUUNNITTEILLA

SYNTYNYT
PENTUJA

ASTUTETTU

You Know My Name-Veracious Witch
25.12.2012. 3+3
Kennel Parsonage’ s, Eija Mäki
Puh. 050 372 6237, Eija.maki@gmail.com

Mr Benchmark - Hasty Night
Tough Hombre - Little Teapot
Kennel Run-Up, Reija & Jouni Kiiski
Puh. 0400 916 996, kennel@run-up.fi

You Know My Name - Lepus
Kennel Fast Friends, Arto Kovanen
Puh. 044 998 7254 Arto, 
044 510 1476 Jennika
Sword Of Light - Quickstep
Jussi Loukola 045 675 2724
Aleta 0440 888852, jloukola@gmail.com
Solve The Puzzle - Herself
Kennel Top Vision,Hannu Niemi, 
puh. 040 5200 512
hannu.t.niemi@gmail.com
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3sivun
KOIRA

Helmi on kypsään 7-vuoden ikään ehtinyt 
sininen greyhound narttu, omistajansa Eija 
Mäen oma kasvatti. Jotta päästään jyvälle 
Helmin tarinasta, täytyy hypätä aluksi ta-
aksepäin useamman vuoden ja greyhound 
sukupolven verran.

Aloitit kasvattajatyösi terriereiden
parissa, miten päädyit lopulta 
kasvattamaan greyhoundeja?

Oma narttumateriaali loppui vähän niin 
kuin kesken. Viimeinen sijoitusnarttukin jäi 

auton alle. Edelleen Skotlannista odottelen 
värikästä narttupentua. Sitä odotellessa...

Mikä oli ensimmäinen greyhoundisi
ja miten päädyit ostamaan sen?

Ensimmäinen grey oli väriltään fawn 
Whoopi-narttu, Fireline Martinique. Kipinä 
omasta greystä oli mieleen jäänyt Skel-
lefteån radalta meikän ollessa 12-vuotias.

Sitten vaan tarvittiin oikea aika ja pai-
kka ja muistaakseni pentueeseen syntyi 
yksi musta ja yksi fawn narttupentu. Taisin 

Veracious Witch
Helmi Hondo Black-Lazzarella, 

synt. 20.07.2005
om. Eija Mäki, kasv .Parsonage´s
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soitella joku aamupäivä kasvattajalle ja 
puhelimeen vastasi Toivoniemen Tuulikki, 
joka kertoikin synnytyksen juuri päät-
tyneen. Mäki sitten loppukaneetiksi heitti, 
että olisiko mitenkään mahdollista saada 
se fawn tänne Helsinkiin, koska en oikein 
perusta mustasta. Ja fawnihan se sieltä 
kotiin saatiin.

Vuonna 1999 syntyi sinivalkoinen narttu
Victorious Game kenneliin, kerro 
hieman miten narttu Victorious 
Game Lazzarella päätyi omistukseesi?

Taas oli Tuulikilla sormet pelissä mukana :) 
Huomasin suunnitellun pentueilmoituksen 
ja siltä istumalta soittamaan Tuulikille ja 
tiedustelemaan varaustilannetta ja narttu 
varaukseen. Kaunis sini-valkoinen Venga 
sieltä sitten kotiutui.

Eija on tuonut suomeen useita upeita 
greyhoundeja Irlannista, yksi näistä on 
uros Extra Dividend, jonka Eija toi

2000-luvun alkupuolella.
Miten päädyit mukaan ulkomaalaisiin 
greyhound piireihin?

Lähinnä irkkukontakteihin meikän tutus-
tutti taasen Tuulikin poika Jouni Toivoni-
emi, kennel Fireline.

Lazzarella astutettiin vuonna 2003
Extra Dividentillä. Tuloksena oli upea
pentue, josta historiaan jäi mm. nimet 
Radiant Midwife ja Royal Vetman.
Minkälaisia muistoja tai tunteita tuo
pentue tuo mieleen lähes kymmenen
vuotta pentueen syntymän jälkeen?

Olihan se minulle varmaan sellainen once 
in a lifetime-pentue.

Vuonna 2005 Lazzarella astutettiin
uroksella Hondo Black ja tästä
pentueesta syntyi jutun Helmi, 
eli Veracious Witch. 
Miten päädyit tähän urosvalintaan?
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Hondo Black taisi sillä hetkellä olla kuu-
minta hottia ja kun mahdollisuus poitsun 
käyttöön tarjoutui niin en jättänyt sitä 
käyttämättä. Tietty kun ulkomailta hank-
kii sperman niin tuloksena kaksi pentua ja 
kun kotona tapahtuu vahinkoastuminen 
ihan eri rodulla niin 8 koiranalkua näkee 
päivänvalon. Life is life! Helmuska jäi sitten 
kotiin ja veli Pax löysi kodin muualta.

Pentueeseen syntyi kaksi koiraa joista
kumpikin erinäisten mutkien kautta
päätyi asumaan Eijan luona. Kerro vähän
Helmistä, millainen koira Helmi on?

Helmisimpukka on perustottelevainen ja 
helppo koira. Tietty koiran ollessa jo tu-
ossa iässä, luetaan toistemme ajatuksia eli 
paljon ei ääntä flikan ohjaamiseen tarvita. 
Mutta tarvittaessa sieltä löytyy vaadittavaa 
raggarimaisuutta ja äidiltään perittyä hul-
vatonta leikkimielisyyttä ja kujeilua. Mutta 
kuuroksi Helmi muuttuu nähdessään 
pitkäkorvan tai mouruajan. Ja sitten meno 
on kotvan aikaa kuin formularadalla ilman 
jäljelle jäävää jäljestämistä.

Helmi on ratakoulutettu, mutta ei
juurikaan kilpailtu. Useampi greyhound
treenari kommentoi nuoren nartun olevan
lupaavan oloinen. 
Miksi Helmi ei lopulta päätynyt 
kiertämään ovaalia ahkerammin?

Syy on täysin omistajan laiskuudessa ja 
ajanpuutteessa.

Nyt Helmi on jo kypsään ikään ehtinyt
rouva, mitä näihin seitsemään 
vuoteen Helmin kanssa on mahtunut?

Helmuska on ollut täysin kotikoira. Nuo-
rempana tarvittava peruskoulutus rata-
hommiin. Helmi on täysin kaheli uimaan 
ja erittäin voitontahtoinen: pitää olla joka 
paikassa ensimmäisenä. Kesän alussa me-

nee muutama kerta ennen, kun saa sen 
peffankin nostettua lähemmäksi veden 
pintaan. Sitten mökillä tekee omia rundeja, 
välillä siskon lapset yksitellen roikkuen 
Helmen lantiolla ja daami sen kun kauhoo 
eteenpäin.

Helmi astutettiin vuoden 2012 lopulla 
kahdella uroksella, Ahtolla (You Know 
My Name) sekä Hugolla (Eija’s Choice). 
Pentueeseen syntyi 6 pentua, 3 narttua ja 
3 urosta. Kumpikin uros on Eijan Irlannista 
Suomeen tuoma.
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Miten nämä urokset kiinnittivät huomiosi
alunperin Irlannissa ja miten ne lopulta
päätyivät Helmin sulhoiksi? 
Kaksoisastutus on uusi asia greyhound
puolella, kerro vähän siitä ja samalla 
miksi itse suosit kaksoisastutusta?

Eija’s Choice eli Hugo eli Hugeli päätyi 
Suomeen kun kuulin, että Crashin pentue 
oli syntymässä tuttuun kenneliin ja taas 
meikä heitti, että saisiko sitä Suomeen 
yhden urospennun ja... 
You Know My Name eli Ahton pentueen 
isänä Ballymac Maeve ja se oli taas menoa.

Helmi astutettiin viime vuonna ja eipä 
tiinehtynynnä. Ajattelin, että enää ei flik-
kaa astutella, että se oli siinä sitten se linja. 
Viime vuoden lopulla ajatus viri taas vähän 
mieleen, että joskos sitä vielä kuitenkin 
yrittäisi. Mutta juuri ennen meikän lo-
mamatkaa alkoi myös Helmin juoksu ja 
ajattelin, että nyt ei ole jumalat ollenkaan 
meitin puolella, kun samaan ajankohtaan 
pukkaa molemmat hoidettavat asiat. Koi-
ranhoitaja eli isäni perui hoitodiilinsä ja 
matka jäi sitten unholaan. Sitten ajattelin, 
että nyt mennään ilman progeja ja katso-
taan saadaanko tulokseksi mitään. Kolme 
kertaa astuteltiin ja likainen puoli tusina 

näki päivänvalon joulupäivänä 2012.
Helmillä siis ikää melkein 7,5 vuotta eli 

ilman muuta oli viimeinen tsanssi astutella 
ja hää ihan kohtuullisen hyvässä kunnossa 
ikäisekseen. Ja koska intuitiolla mennään 
meikän tapauksessa aika voimakkaasti 
juolahti sitten mieleen, että mikseipä kah-
della uroksella samaan aikaan, niin saapa 
kahta eri linjaa linjastolta ulos, jos hyvin 
käy. Viimeisen varmistus asiaan saadaan 
kyllä vasta polveutumistestillä parin kol-
men viikon kuluttua.

 
Millainen äiti Helmi on ollut?

Ensimmäinen pentu kun syntyi Helmi 
tuijotti sitä kuin lehmä uutta ämpäriä ja 
nuolaisi sitä kerran. Mutta kun ääniefekti 
saatiin kuvaan mukaan syttyi lamppu ja siitä 
se hoivaaminen sitten alkoi. Nyt Helmi 
osaa jo nautiskella vapaahetkistään meikän 
sängyllä lepäillen.

 
Millaisia odotuksia sinulla on 
tästä pentueesta?

Hyvän kodin saaminen kaikille ja jos sieltä 
pari saisi ovaalillekin mukaan...

Teksti ja kuvat: Sanna Paasivirta

DNA-testeissä 
pentujen isä on Ahto.
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Frendikirja
EGUlaiset täyttävät 
lapsuudesta tutun frendikirjan 
Greyhound Racingin lyöminä.

URHEILUKIRJANI NIMI : Elämän mielek-
kyys, 17s 1400km.  
SUURIN SAAVUTUKSENI : Kaksi Euroo-
pan mestaruutta. 
SUURIN ILONAIHEENI : Perhe ja luke-
maton määrä pitkänenäisiä. 
ÄÄNISTÄ MIELUISIN : 6 pyttyisen Box-
erin pörinä. 
ESIKUVANI : Ayrton Senna
IHAILEN: Periksiantamattomuutta ja sa-
noissaan pysymistä.
PELKÄÄN: Minkä takia ihmisen pitää 
pelätä?  
OLEN HÄVENNYT: Joitain aikaisempien 
vuosien kiivaita reaktioita, mutta yritän 
ottaa niistä opiksi.  
MUUTTAISIN LAJIAMME : Sosiaalisem-
paan ja iloisempaan suuntaan. 

JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: 
vaihtaisin sen saksanseisojaan. 
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: Värillä ei väliä, 
kunhan se on fawn ;-)  
HARRASTUKSENI HUIPPUHETKI : Joka 
kevään ensimmäinen startti kopista. 
SUUNNISTAN NYT: vaipanvaihtoon.  

Arto Kovanen

HALUAN, ETTÄ 
FRENDIKIRJAAN 
KIRJOITTAA:  
Reijo Koskinen
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Perustelut: 
Hän on ollut uutena harrastajana vahv-
asti menossa mukana, halunnut oppia, 
kehittää ja jakaa tietoisuutta lajista. Hän 
on helposti lähestyttävissä. Hän on ol-
lut innokkaana työskentelemässä niin 
kilpailuiden kuin harjoitustenkin eteen, 
hänen avullaan Otalampikin sai uudet 
hiekat suoralle. Hän on aina positiivisella 
asenteella liikenteessä ja aina mukana 
auttamassa ja hänen apuunsa voi luottaa. 
Hän oli korvaamaton apu edelliskaudella 
radanlaitossa kilpailuja varten.

Perinteisesti palkittiin kauden 
2012 menestyjät:
EGU-koira: Herself
EGU-vsp: Golden Tips
EGU sprintteri: Thunderball
EGU veteraani: Little Grey
EGU stayer: Deneview Snowtoe
EGU tulokas: Golden Tips
EGU whippet: JZ-Tenho
Grey kuoppamestari 2012: Smoky Bishop
Whippet kuoppamestari 2012: Icepower
EGU Femma Cup: Lapland Teacher
EGU Special: Pekka Karlsson (valitsi v 
2011 egu specialit Parosen Jonna & Timo) 

Kerhomme 20- vuotista taivalta juhlistettiin pienellä 
joukolla helmikuisena lauantai-iltana erittäin hyvän 
ruoan ja juoman merkeissä ravintola Ostrobotniassa, 
Helsingissä.
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Harrastajakuntamme äänestyksen 
tuloksena tilaisuudessa palkittiin 
Päivi Manninen ja Aarne Hatakka 
seuraavin perusteluin:
 
Päivi

  
Häntä kuvaillaan sanoilla työmyyrä ja kor-
vaamaton.
Hän on paiskinut hommia niin harjoituksissa 
kuin kisoissakin kaikki ne vuodet mitä on 
ollut lajissa mukana.
Tekee niin naisten kuin miestenkin hommat.
Hän on aina ystävällinen, auttaa ja neuvoo 
muita.
Hän on loistava ja positiivinen, innostunut 
julkikuva lajistamme.
Hän on monesti paikalla ensimmäisenä ja lähtee viimeisenä.
Tekee kaiken hyväntuulisena.
Hän on tehnyt enemmän kuin tarpeeksi EGUn ja koko lajin eteen töitä.

 

 
Aarne

Hän on pitkän ajan harrastaja, joka 
on aina ollut toimelias ja aikaan saava. 
Hän on toiminut hallituksessa, toimihen-
kilönä kisoissa ja tapahtumissa.
Hän on markkinoinut lajia myönteisesti, 
ottanut uudet tulokkaat avosylin vastaan 
ja opastanut heitä lajin pariin.
Hän on ollut monessa mukana, niin 
treeneissä, kisoissa kuin eri tapahtumis-
sakin.
Hänen panoksensa EGU:lle ja koko lajille 
on ollut korvaamatonta.
Hän on myös itse onnistunut ja menesty-
nyt koiransa kanssa lajissa.
Moni uusi harrastaja pitää hänen apuaan, 
opastustaan, tukeaan korvaamattomana.
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Kiitokset ja 20-vuotisjuhlataulut mat-
kaavat kaikille aikojen saatossa ker-
hoamme luotsanneille puheenjohtajille, 
joista vain kolme iloista juhlijaa: Taimiahon 
Tuomas, Kiisken Jones ja Parosen Timo 
olivat saapunut paikalle.

EGUa luotsanneet puheenjohtajat:
Pekka Soini
Heikki Sartovuo
Jouni Kiiski
Erkki Gustafsson
Esa Tienhaara

Teija Pajula
Jussi Loukola
Katariina Thomson
Tuomas Taimiaho
Timo Paronen
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Lisäksi EGU halusi muistaa Jari Niilestä 
kunniamaininnalla pitkäjänteisestä Suoma-
laisen greyhound- ja whippeturheilun 
kehitystyöstä.

Suurkiitokset Jonna Paroselle ja muille
juhlan järjestelijöille.
Teksti: Heidi Hujanen, 
Kuvat: Heidi ja Jonna Paronen
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EGU - Koira

Herself Virpi

He Said So-Cream’em Mate
10.03.2009, musta, narttu
om. & treenari Mirja Piranta 
kasv. Top Vision

Kausi 2012 14,6-3-1 
Voitot 42.86%, Sijoitus 71.43%,
disk.0 / 0-sij.0
Kauden parhaat ajat: 
480m:28.59 495m:28.87 
520m:30.78 785m:48.39

Me kaksijalkaiset Virpin taustavoimat 
iloitsemme taas. Panemme pötyä kuppiin 
ja annamme mahdollisuuden liikkua. Stara 
tekee sitten työn. Niin hyvin, että pikku-
Virpi esiintyy nyt kolmatta kertaa näillä 
palstoilla: Vuoden EGU Tulokas & Narttu 
ja nyt toisen kerran Vuoden EGU Koira.

Laumaamme kuuluvat myös kuusivuo-
tias Kumu (Karisma) ja elokuun lopussa 
vuoden täyttänyt Mojo (Capes’ Jai Ho). 
Virpi juoksuttaa kavereitaan jalattomiksi, 
on aivan suvereeni yhä. Muistan aina 
kiittää, että Ilonan (Cream’em Mate) 
pentuja valinneet jättivät minulle Virpin.

Kausi 2012 ei mennyt meiltä niin eri-
nomaisesti kuin Virpin lahjoilla olisi voinut 
mennä. Loistavan kauden multitalentti silti 
teki. Virpi totisesti on sitä sekä fyysisesti 
että henkisesti. Suivaannuin kauden 2011 

jälkeisiin kattojärjestömme hallituksen out-
oihin toimiin siinä määrin, että päätimme 
lopettaa lajin. Peruskuntotreenin aloitus 
viivästyi ja viivästyi…

Olin kuitenkin luvannut Virpin kasvat-
tajalle siitokseen ja siitä oli pikkupaineita. 
Virpillä oli näyttöjä kahdelta kaudelta, 
kolmas ei tekisi pahaa. Perinteinen kevät-
talven kiima sotki lisää kuvioita. Huolis-
sani pohdin, jos lähdemme vielä radalle, 
milloin pääsemme lajiharjoitteisiin, kun 
peruskunto ontuu myöhäisen aloituksen 
takia. Entä kilpailuihin? Kerkiämmekö mi-
tenkään ennen kauden loppua läheskään 
Virpin tasolle?

Koitti aika kokeilla rataa, 9.5. Tamper-
eella lyhyt sähköajalla 17.20. Raskas rata, 
illan nopein. Kuin räätälöitynä meille oli 
luvassa narttukisaa kesäkuun alussa. Päätin 
ottaa Tampereen OAKS:n harjoituksena 
Virpille, koska narttulähdöissä on turval-
lista juosta, etenkin kauden avaukseksi. 
Alkuerävoitto ja nopein narttu, aika kehno 
hitaalla radalla. Finaalivoitto päivän ainoalla 
ykkösen ajalla. Multitalentti ylsi huippusuo-
ritukseen treenivajeesta huolimatta.

Lataustaukoja

Kaksipäiväiseen kilpailuun ei ollut asiaa 
meidän pohjilla. Lepäsimme kunnolla 
& virittelimme mitä voimme ja suunta-
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simme Virpiniemen derbyyn 30.6. Tiesin 
etukäteen, että kolme starttia viikossa ei 
kanna huippusuoritukseen. Sen verran 
hyvältä Virpi kuitenkin vaikutti, ettei valittu 
sijoituslähtöjä. Alkuerässä koheni 520:n 
oma ennätys kolmella kymmenyksellä. 
Välierässä edelleen hopeasija ja alle 31 
aika. Finaali meni reisille, lähdössä sisältä 
kuono kylkeen, kaarteessa kuono selkään. 
Kiihdytys pilaantui, tasapaino horjui, vi-
imeistä sijaa pukkasi.

Sairaslomalle ja tauon kautta seuraa-
vaksi SM-kisaan, kun nartut saivat historian 
ensi kerran kilpailla keskenään. Seka-SM-
kilpailun olisin meidän pohjilla ja derbyn 
finaalikokemuksella jättänyt väliin. Paitsi 
että juuri nartut loistivat. Olisivatko lo-
istaneet myös sekakisassa? Vai olisiko taas 
tönitty kaarteessa statisteiksi?

SM sujui alku- ja välierävoitoilla, päivän 
toiseksi parhailla ajoilla. Jos finaalista 
hopeaa saadaan, repeän ilosta. Sitä tuli 
päivän toiseksi nopeimmalla ajalla. Vuotta 
nuorempi voittaja, Corner Stone, oli läpi 
SM-kisan näyttänyt mitä tuleman pitää. 
Veralle kultaa, Virpille hopeaa.

Kolmivuotiaiden GP Turussa alkoi 
painajaisella, viehe kulahti alkuerässä yk-
köskaarteen jälkeen. Virpi juoksutti muita 
reilun stayerin ensin toiseen, sitten toiseen 
suuntaan. Kun kuonot lopulta saatiin 
kiinni, Virpi vispasi päätä ja jalkoja, ker-
toi, että kerrankin kunnon kisa. Jokunen 
muu huojui ympärillä. Seurasi arvonta ja 
Virpi pääsi viimeisenä finaaliin. Tuli huonoin 
mahdollinen koppi, mutta Virpi palautui 
”stayeristaan” nopeasti.

Finaalissa neloskopista voitto kotiin 
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omalla uudella 495:n ennätyksellä 28.87. 
Doris-sisko (Shake Baby Shake) juoksi 
hopeaa niin ikään ykkösen ajalla 29.31. 
Naamassa tuntui hyvältä.

EGU Open ei ollut meidän juttu. Virpi 
putosi ensi kerran elämässään finaalista, 
tyylillä, yhdellä sadasosalla. Mutta finaa-
lipäivänä tyttö voitti LIPS-memorialin huip-
puajalla 28.59.

Sitten seurasi emmintää. Meidän 
pohjilla stayer, Turun kuninkuusmatka 
785 m. Eikä yhtään kokeilua edes 680 
metrillä. Mukaan realistisella tavoitteella, 
nyt riittäisi pelkkä finaalipaikka. Se tuli 

heikohkolla ajalla 48.64. Splitti sentään 
oli 18.95. Finaalissa Virpi jaksoi lähes 700 
m sijoituspaikalla. Splitti koheni (18.88) ja 
kokonaisaika parani (48.39). Viime vuoden 
hopeamitalistin pronssi jäi nyt sadasosan 
päähän.

Kausi pulkassa, avoimen VK-listan kol-
mosena. Kelpo kausi kuitenkin.

Katsomon puolelle

Virpi siirtyy näillä näkymin katsomon 
puolelle ensi kaudeksi. Sulho on myös 

Oikotietä onneen ei ole. Virpille on ensin hankittu peruskunto (normaalisti alkaa vuo-
denvaihteessa), sitten voimaa (keväämmällä) ja voima nopeudeksi (myöhemmin keväällä 
lajiharjoitteissa). Kunto koostuu aina kestävyydestä, voimasta ja nopeudesta. Ilman 
yhtä ei voi olla toista eikä kolmatta. Varmistaaksemme Virpin ehjänä pysymisen emme 
lähde lajiharjoitteisiin ennen riittävää pohjaa. Kuoppakisankin jätimme väliin tuon takia.
En myöskään kilpailuta Virpiä koskaan ennen ”synnytystä”, paukut käytetään vasta 
sen jälkeen, hedelmällisesti. Suosimme vapaana juoksemista. Ei koskaan polkupyörää. 
Ei ikinä greylle pyörää! Miksei?
Hapenottokyky ei pyörällä kehity. Fillarilla ei pysty polkemaan niin lujaa, että meno 
täyttäisi greyn hapenottotarpeen. Lisäksi ravi rasittaa laukkaa enemmän niveliä ja 
jänteitä. Olen myös miettinyt, että jos välttämättä 
haluaa varmistaa koiransa revähdyksen, 
pyörä staattisen jolkotuksen varmista-
jana toimii.
Virpin perusravinto koostuu pa-
panasta, lihasta, munista ja kas-
viksista. Treenikauden alkaessa kup-
piin tipahtaa lisäravinteita ja rasvan 
määrää lisätään jo lepokaudella. 
Ihminen varastoi rasvan, koira käyt-
tää energianaan. Rasvalla säädän 
Virpin menoa myös kilpailukaudella. 
Kammoamme molemmat vähärasvaista 
light-myrkkyä.
Toimimme Virpin kanssa aina ilon kautta.

Jonnan toive ”treenisaloista”
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tytölle valittu ja kovasti toivon Virpin jät-
tävän pentuihinsa huippuominaisuuksiaan.

Päätoimittaja-Jonna kysyy koirani para-
sta / rakkainta kilpakumppania. Virpihän 
ei noista perusta, se vain juoksee ja ottaa 

ilolatingin kasvattajalta ennen starttia. Kun 
Niemen Hannu ei ollut SM-finaalissa, hän 
soitti laivalta Virpille ennen kisan alkua. 
Toimi niinkin.

Remminpään pahin kilpakumppani on 
ollut lajimme tyrmäävän huonoksi päästet-
ty henki. Motivaatio tuli loppuun syödyksi 
jo kauden 2011 jälkeen, eikä hiipuminen 
liity kenenkään koiriin. Jos käyttäytyminen 
ja toimintatavat muuttuvat, saattaa harras-
tuskin jopa rakkaaksi palata.

Teksti: Mirja Piranta
Kuvat: Anu Lahdenpohja, Mirja Piranta

Jack The Hawk-Little Teapot
09.12.2010, Brindle, uros
om. & treenari Helena Kalervo
kasv. Run-Up

Kausi 2012 16,5-3-4
Voitot 31.25% / Sijoitus 75.00%
disk.0 / 0-sij.0
Kauden parhaat ajat: 
280m:16.72 325m:18.87 
480m:28.79 495m:28.81

Häkä kotiutui meille helmikuussa 2011 
kahden vanhemman greyladyn seuraan. 
Kaikki aikaisemmat greymme ovat olleet 

EGU - VSP ja Tulokas

Golden Tips Häkä

narttuja ja olin jo pitkään miettinyt urosta 
kilpagreyksi. Niinpä valituksi tuli kolmesta 
vapaana olevasta uroksesta mielestämme 
se kaikkein uroksekkain (vrt. miehekkäin) 
isoine tassuineen ja jyhkeine olemuk-
sineen. Tsägä-isä oli jo meille vanha mukava 



20ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                   EGU

tuttu. Sukka-emän tapasin sen vähän Suo-
meen tulon jälkeen ja ihastuin heti sen iloi-
seen ja ystävälliseen luonteeseen. Tsägän 
kisamenestys ja Sukan mahtava sukutaulu 
eivät nekään olleet mitenkään haitaksi...
Häkä osoittautui jo nuorena varsin juok-
suintoiseksi. Naruvieheeseen se kävi 
pentuna niin raivokkaasti kiinni, että 
kuonokoppa oli tarpeen sormien pelasta-
miseksi. Noin puolen vuoden iässä kesällä 
2011 aloitimme ratajuoksuvalmennuksen. 
Otalammen montulla vedimme silloin täl-
löin käsivetolaitteellamme (27 v!) pikku 
pätkiä ja treenasimme kopista lähtemistä. 
Loppukesästä vierailimme rataharjoituk-
sissa opettelemassa kaarrejuoksua. Syksyn 
ja talven myötä siirryttyämme peruslen-
kitykseen ratajuoksukipinä oli sytytetty ja 
uskon sen jääneen itämään koiran mieleen.

Toukokuuussa 2012 alkoi koiran en-
simmäinen kisakausi Tampereella soolo-
koejuoksulla hieman poikkeavasti. Häkä 
koppiin, viehe liikkeelle ja veräjä aukeaa. 
Koira matkaan – mutta ei voi olla totta – 
viehe lojuu maassa takakaarteessa! Häkä 

painaa pelkän vieheenvarren perässä! 
Vetäjä ei huomaa vieheen tippumista ja 
koira juokseen koko kierroksen. Kunnon 
tauko, eläinlääkärin tarkastus ja uusi yritys. 
Jännitti paljon, mutta 480 m taittuu nyt 
ajalla 29,15 raskaalla radalla. Lupaava alku 
ja mikä viehe(?)varmuus!

Kisoissa Häkä menestyi välillä todella 
hyvin ja välillä huonommin, vähän vuoris-
torataa on menty. Ajoittain selkälihakset 
alkoivat harmillisesti jumittaa mikä näkyi 
juoksussa ja sijoituksissa. Näin ekana 
kisakautena on itsekin joutunut opettel-
emaan koiran ”lukemista” ja miettimään 
sopivia menettelytapoja. Sain paljon hyviä 
neuvoja kasvattajilta (Kennel Run-Up), 
Reijalta ja Jonesilta, siitä kiitokset heille. 
Parhaat tulokset olivat Masters 2. ja uro-
sten SM-finaalipaikka kisan kuopuksena. 
Leiriviikolla Virpiniemessä Häkä tippui 
sprinttikisasta heti alkuunsa, mutta juoksi 
sitten samalla 280m:n matkalla sijoitus-
lähdössä sen radan ja kauden nopeimman 
ajan, 16,72 ja eräänlaisen uuden ra-
taennätyksen, koska ajanottojärjestelmää 
oli muutettu. Parhaat fiilarit saimmekin 
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kauden aikana juostuista 1. luokan ajoista 
lyhyillä ja keskipitkillä matkoilla, 480m/ 
28,79.

Kotioloissa Häkä on kiltti, ystävällinen 
ja rauhallinen. Pidämme koiria lähes päivit-
täin vapaana eikä se edes pentuna koskaan 
karannut vaikkapa vieraan koiran perään. 
Helppoa! Telkkarin edessä nukkues-
saan se herää, alkaa vinkua ja tuijottaaa 
ruutua, jos siellä esitetään esim ravit ja 

kuuluu runeösterbergmäistä selostusta. 
Ratajuoksu ehdollistettu.

Tulevaan kauteen suhtaudumme odot-
tavin mielin. Pakka sekoittuu, kun vanhoja 
kuonoja jää pois ja nuoria koiria tulee mu-
kaan. Koirat juoksevat ja nauttivat, ihmiset 
spekuloivat. Toivotaan kaikille kisaajille 
terveyttä, menestystä ja kisailoa!

Teksti ja kuvat: Helena Kalervo

EGU - Sprintteri

Thunderball Jesper

Extra Dividend-Pepperseepearl
04.06.2009, Brindle, uros
om.Jonna & Timo Paronen, 
treenari Jonna Paronen 
kasv. Nordic

Kausi 2012 14,3-3-5
Voitot 21.43% / Sijoitus 78.57%
disk.0 / 0-sij.0
Kauden parhaat ajat: 
280m:16.87 325m:19.16 
495m:29.4

Keitä olette, ja mitä muita 
koiria perheeseenne kuuluu?
 
-  O l e m m e  J o n n a  &  T i m o 
Paronen sekä uusimpana tulok-
kaana heinäkuussa päivän va-
lon nähnyt tyttäremme Aada. 
Nelijalkaisten laumaan kuulu-
vat greyt Casper (Kaikias), Jesper 
(Thunderball), Paavo (Volterra), 



22ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                   EGU

muun rotuisten lippua ylläpitävät galgot 
Netta ja Grillo sekä sileäkarvainen noutaja 
Eetu, suht sekalauma siis ollaan.
 
Kerro siitä miten juuri tämä koira 
päätyi perheeseenne?
 
- Jesper oli taloutemme toinen grey, Cas-
perin kanssa olimme opetelleet lajia ja 
kilpailleet ensimmäistä kilpailukauttamme 
ja silloin tällöin oli ehkäpä jopa pientä eri 
puraa siitä, kumpi milloinkin hoitaa mit-
käkin osuudet Casperin kilpailuttamisesta 
ja siinä sitten tuli puheeksi, että tarvitaan 
ehdottomasti talouteen toinen grey, jotta 
molemmilla on oma koira jota kilpailuttaa.
Yhdistelmiä mietittiin ja jo ennen Casperin 
meille tuloa olimme ihastelleet netissä 
Extra Dividendiä.

Sitten kuulimme että Casperin kasvat-
tajalle olisi tulossa uusi painos Extra Divi-
dend - Pepperseepearl, pientä houkutusta 
oli yhdistelmää kohtaan, mutta varsinkin 
Timo oli hieman jarruttelemassa uuden 
koiran ottamista, olihan perheessä jo 
kuitenkin neljä koiraa ennestään.

Kasvattaja Minna Turunen (Kennel 
Nordic) kuitenkin piti meitä koko ajan 
ajantasalla, koska olimme puhuneet että 
kova olisi hinku toiseen kilpuriin mutta 
ajankohta ehkä olisi vielä hieman mietin-
nässä, että olisiko se oikea aika juuri nyt 
vai kuitenkin hieman myöhemmin.

Hieman jouduin Timoa myös ylipuhu-
maan, että saisin itselleni oman kilpurin. 
Sitten Minna ilmoitti, että Peppi on alkanut 
synnyttämään ja että vielä kerkeää teke-
mään varausta, jos haluaa ja minullehan 
tuli suorastaan kiire asian kanssa. Muistan 
edelleen, kun olin menossa yövuoroon 
töihin ja Minnalta tuli silloin tällöin ilmoitu-
sta, että millainen pentu milloinkin syntyi. 
Timoltakin sain vihdoin luvan ilmoittaa 
Minnalle varauksesta, tosin Timon ehdot 
pennulle olisivat: JOS se on uros ja brindle.

Kovin näytti heikolta tilanne kun Minna 
ilmoitti, että mustaa pentua tulee, sitten 
tulee fawn.. Kunnes sain viestin, viimei-
nen pentu on syntynyt. Se on uros.... JA 
BRINDLE!!!

Voitte vaan arvata olinko pikkuisen 
täpinöissäni koko yön. Eihän sitä mein-
annut malttaa odottaa, että saatiin lupa 
mennä pentusia katsomaan. Niitä ällö 
ihania pentuja, joista meille olisi tulossa 
yksi. Jesper sai jo Minnalla pentulaatikossa 
nimen Jesper, joten kutsuma nimeäkään 
ei koskaan tarvinnut miettiä uutta, koska 
olimme päättäneet, että jos Pepistä tulee 
meille toinenkin urospentu, niin se tulee 
jatkamaan teemaa Casper, Jesper.. Vain 
Joonatan on jäänyt uupumaan.
 
Miten kausi 2012 meni? 
Parhaat suoritukset yms.
 
- Kausi 2012 meni meillä ihan mukavasti, 
emme ottaneet Jesperille mitään suuria 
tavoitteita, koska kausi 2011 meni ehkä 
vielä hieman omia linjoja hakiessa ja 

Pentusina Jesper ja Riuku.
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koiran itsevarmuuden kasvamisessa rad-
alle ja selkeästi Jesper olikin talven aikana 
kasvanut enemmän kilpailijaksi, mutta his-
sukseen halusimme katsoa miltä sen meno 
näyttäisi ja koska Hill´s oli upeasti spon-
soroimassa sijoituslähtöjä, ne tuntuivat 
hyvältä vaihtoehdolta Jesperille.

Pariin otteeseen se kyllä kauden aikana 
näytti, että olisi siitä varmasti ollut isom-
piinkin kinkereihin juoksemaan, mutta 
jotenkin tuo lyhyt matka tuntui varmalta 
vaihtoehdolta ja jos sijoituslähdöistä lah-
jakortti tai pari voitettaisiin niin olisi kyllä 
kiva bonus.

Ainut keskimatkan kilpailu missä Jes-
per kaudella osallistui, oli GP, siellä olikin 
sitten hieman epäonninen alkueräpäivä ja 
arvonnan kautta Jesper pääsi osallistumaan 
finaaliin, mutta se olikin siellä sitten hirmu 
hieno, se tuli upeasti kolmanneksi. Edel-
liskaudella sillä finaalilähdöt eivät yleensä 
ollut mennyt kovin putkeen, joten tämän 
kilpailun kolmas sija oli kyllä lottovoitto. 
Todella tyytyväisiä ollaan. Jesper oli niin 
kovin hieno. *paljon sydämiä*
 
Entä kausi 2013, millä mielin ja 
millaisella treenauksella, ruokinnalla jne.?
 
- Kausi 2013 on ehkä vielä hieman auki, 
mitään tarkempia suunnitelmia Jesperille ei 
olla vielä tehty, taidetaan katsoa lähemmin, 
että mitä kilpailuja otetaan tähtäimiin, näillä 
näkymin kuitenkin pysytään lyhyellä mat-
kalla ja kilpailukohtaisesti katsotaan josko 
jotain keskimatkan kilpailuakin juostaisiin.

Treenauksen Jesper hoitaa aika paljolti 
itsekseen, se kun tuntuu siltä että menee 
vähän väliä kuin päätön kana, ei ole tain-
nut ihan kunnon lepokautta pitääkään, kun 
lähes päivittäin ottaa hurjat rallit pihalla ol-
evassa tarhassa. Pian on kuitenkin alettava 
liikuttamaan koiria monipuolisemmin, jotta 
ovat sitten jo kauden alussa siinä kunnossa, 
että voidaan aloittaa kilpaileminen.

Ohjelmassa siis vapaana liikkuminen 

erilaisissa maastoissa, ravintona kuivamu-
ona ja liha, tarpeen mukaan lisäravinteet ja 
paljon rakkautta ja rapsuja. Eiköhän niillä 
jokunen sijoitus kilpailussa tule.
 
Kerro vielä lopuksi koirasi pahin/
rakkain kilpakumppani!
 
- Pahin ja rakkain kilpakumppani. Se on 
varmasti velipuoli Casper. Jesper itse 
tuskin niin ajattelee, mutta meistä on kiva 
Timon kanssa välillä verrata veljesten 
aikoja ja sitä kumpi on juossut minäkin 
kilpailupäivänä paremmin, joten ehkäpä se 
on enemmän meidän kaksijalkaisten välistä 
kilpailua ja asettelua siitä millainen kilpa-
kumppani toinen on. Muut nelijalkaiset 
kilpakumppanit ovat kaikki samalla viivalla, 
ei niistä oikein voi erotella mitkä olisi niitä 
rakkaimpia tai pahimpia, toiset näyttää 
Jesperille perskannikoita tuon tuosta ja 
toiset on niitä, joille Jesper mielellään 
peräraitojaan näyttelee. Näillä mennään.
 

Teksti ja kuvat: 
Jonna Paronen
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EGU - Stayer

Deneview
Snowtoe Dene

Blackstone Gene-Westmead Aoifa
18.11.2010, Sini-brindle, uros
om. & treenari Timo Mäenpää
kasv.Alison Coxon

Kausi 2012 8,3-3-1
Voitot 37.50% / Sijoitus 87.50% 
disk.0 / 0-sij.0
Kauden parhaat ajat: 
480m:29.11 495m:29.39 
680m:42.33 785m:47.89

Deneview Snowtoe odottaa kesää 2013 
ja niin minäkin. Huomaan, että ajan kulu-
misella on merkitystä.

Ennen kilpailukauden 2012 alkua 
tavoite oli saada yksi onnistunut juoksu 
niin, että aika antaisi viitteitä koiran vauh-
dista. Tämän jälkeen piti sitten arvioida 
koiran mahdollisuuksia jatkossa. Tavoit-
teeseen nähden Denen kilpailukauden 
päätös EGU stayer 2012 –tittelin haltijana 
oli todella mukava yllätys. Kokonaisuutena 
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kausi 2012 oli huolellisen opettelun jälkeen 
mukavan nousujohteinen.

Nyt tulevana kesänä Denelle uutta 
eivät ole enää radan juoksulinjat, miten 
rata kaartuu tai missä koko rata sijaitsee. 
Vielä viime kaudella tuli iskettyä kuono-
koppa turhan monta kertaa päin lähtöko-
pin ovea ja lopulta opittiin sekin, ettei 
koiran omistajan tarvitse nousta koiran 
kanssa palkintokorokkeelle, vaikka ylpeä 
koirastaan olisikin.

Denen harjoitteluun ei ole odotet-
tavissa suuria muutoksia tai turhia salaisu-
uksia. Parhaaseen juoksuikään päästessään 
Denen harjoitusmäärät tulevat vähän 
kasvamaan, mutta samalla toivotaan, ettei 
myöskään sohvan pohjalta viime kaudella 
löytynyttä luontaista lahjakkuutta tule 
hukattua.

Kaudella 2013 on tarkoitus viime 
kauden tapaan nauttia kilpailuista ns. 

koko rahan edestä, ja antaa Denen juosta 
mahdollisimman paljon tapahtumarikkaita 
pitkän matkan kilpailuja.

On mielenkiintoista odottaa, miten 
Denen kilpakumppanit ovat kehittyneet 
ja keitä uusia haastajia on tulossa rad-
alle. Toivottavasti mahdollisimman moni 
rohkenee kokeilla myös pitkää matkaa. 
Joka tapauksessa Denen ja minun rakkain 
ja samalla pahin kilpakumppani on kello. 
Odotan, että tuo kelistä ja radan kunnosta 
piittaamaton kilpakumppani säilyttäisi ase-
mansa myös kaudella 2013, ja kutsuisi taas 
seuraavana kautena parantamaan edellisen 
kauden parasta aikaa.

Teksti: Timo Mäenpää
Kuvat: Viara Gentchev
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Olemme perhe Kovanen-Eskola, 
Hyvinkäältä. Perheeseemme kuuluu siis 
kaksi aikuista ja kaksi lasta, sekä tällä het-aikuista ja kaksi lasta, sekä tällä het-
kellä kahdeksan greyhoundia ja yksi galgo, 
eli Espanjan rescue -vinttikoira. 

Juuli eli Little Grey oli meidän kau-
den 2012 ainoa ns. kunnon kisakoira, 

millä suunnittelimmekin osallistuvamme 
veteraanitaistoon. Juuli on Arton oma 
kasvatti, yhdistelmästä Borna Pilot- High 
Five. Kisailuhommat koira aloitti vasta 
kaksivuotiaana, koska palautui Artolle 
ensimmäiseltä omistajaltaan. Ratakoulutus 
alkoi silloin. Julia on ollut aina keskinker-
tainen tasoltaan, avoimessa juostessaan. 
Ainoa ero veteraanikauteen lähtiessä oli 
se, että steriloimme nartun ennen kautta, 
kiimat kun olivat aina sotkeneet edelliset 
kaudet. Julia on ollut aina tosi joustava ja 
mitään jumeja sillä ei ole ollut, typykkä on 
ollut kuin kuminauha, eli ihanteellinen siinä 
mielessä. Sterilointi vaikutti tietysti painon-
hallintaan, ja kunhan sen saimme kuntoon, 
alkoi tyttö näyttää parastaan eritoten 
Hyvinkään kotiradalla. Huomasin myös, 
että vietti oli kasvanut, ja koira jäi vieheelle 

EGU - Veteraani

Little Grey Juuli

Borna Pilot-High Five
01.01.2007, Musta, narttu
om.Arto Kovanen & Jennika Eskola, 
treenari Arto Kovanen
kasv.Fast Friends

Kausi 2012 16,4-3-5
Voitot 25.00% / Sijoitus 75.00%
disk.0 / 0-sij.0
Kauden parhaat ajat: 
280m:17.22 325m:19.46
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ihan eri innolla kuin ennen. Pupua tapettiin 
ihan eri raivolla tosissaan.  Kaikinpuolin 
Juuli näytti olevan parhaimmillaan kauden 
puolivälissä. Juuli voitti neljä kisaakaudella 
2012, ja erityisesti mieleen on jäänyt SM-
veteraanikisan alkuerän huikea ”varasläh-
tö” kopista ja selkeä voitto. Saman hienon 
suorituksen koira teki SM-finaalissa ja voitti 
senkin ylivoimaisesti. 

Olimme myös vahvasti kiinni vuoden 
veteraani-tittelissä, mikä jäi haaveeksi 
ikävän loukkaantumisen takia. Nyt on 
siitä kuitenkin jo toivuttu ja lumirallit sujuu 
vanhaan malliin. Kisaamassa Juulia ei enää 
nähdä, toivomme vaan mahdollisimman 
ehjää eläkeläisyyttä, ja Juulilla on tärkeä 
rooli tulevien kilpureitten sparraajaana. 

Teksti: Jennika Eskola
Kuvat: Antti Ruotsalo ja Jennika

EGU - Whippet

JZ-Tenho Simba

Jykä-Zaphira, 11.04.2011, uros
om.Krista Manninen 
treenari Päivi Manninen
kasv.Weikotin

Kausi 2012 3,1-1-0 
Voitot 33.33% / Sijoitus 66.67%
disk.0 / 0-sij.0
Kauden parhaat ajat: 
280m:18.89 350m:24.06

Olemme Krista Manninen ja JZ-Tenho 
”Simba” Hyvinkäältä. Perheeseemme 
kuuluu äiti Päivi, isä Esa ja siskoni Riina. 
Tällä hetkellä perheen koiriin kuuluu Sim-
ban lisäksi greyhound-vauva Onni (Capes’ 

Arc Flame).
Vanhempani olivat luvanneet ostaa 

minulle oman koiran ja rotulähtökohtana 
oli jokin vinttikoira. Aluksi mielenkiin-
toni suuntautui italianvinttikoiraan, kun 
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taas äitini olisi ehdottomasti halunnut 
perheeseemme greyhoundin. Aluksi 
lähdimme katsomaan italianvinttikoiran 
pentuja, mutta vielä matkallakin äitini 
yritti kääntää päätäni. Lopulta päädyim-
mekin kompromissiin käydä katsomassa 
myös samalla reissulla whippet-pentua, 
joka olisi sopiva välimuoto italianvint-
tikoirasta ja greyhoundista. Reissun jälkeen 
olin varma päätöksestäni, että ottaisin 
whippet-pennun, mutta koska katso-
mamme pentu olisi ollut näyttelylinjainen, 
ei äitini ollut vielä täysin vakuuttunut 
päätöksestäni. Vielä samana iltana tuli vi-
hje Camilla Kaasiselta juoksulinjaisesta 
whippet-pentueesta, jota päädyimmekin 
myöhemmin katsomaan. Tämän jälkeen 
olin varma, että halusin juuri tämän juok-
sulinjaisen whippetin ja näin Simban tulo 
perheeseemme varmistui.

Luonteeltaan Simba on ollut täysin 
vastakohtana aikaisemmille koirillemme, 
jotka ovat kaikki olleet greyhoundeja. 
Simba on erittäin sosiaalinen ja rakastaa 
olla kaiken keskipisteenä ja halittavana. 
Simba rakastaa myös saunomista.

Simban ensimmäinen kausi meni ko-
konaisuudessaan hyvin. Alkukesä meni 
harjoitellessa, mutta loppukesästä ehdittiin 
kuitenkin ottaa kolme kisastarttia, joista 
yhdestä tuli voitto.

Seuraavaan kauteen lähdemme hyvillä 
mielin ja odotamme tottakai kehittymistä 
niin fyysisesti kuin henkisestikin. Simban 
treeni toteutetaan sekä vanhaa, että uutta 
soveltaen. Alkuvuosi treenataan aino-
astaan peruskuntoa ja maaliskuussa tämän 
lisäksi vielä voimaharjoituksia. Huhtikuusta 
eteenpäin treenataan lajiharjoituksia pe-
ruskunnon ylläpitämisen ohella.

Treenattavana Simba osaa olla välillä 
aika turhauttava. Pitkäkään lenkki ei saa 
sitä väsymään, pikemminkin treenaaja 
tuntuu olevan ongelmissa vauhdinpidon 
ja jaksamisen kanssa.

Pahimmat kilpakumppanit taitavat tulla 
Simban omasta pentueesta. Sisarukset pär-
jäsivät ensimmäisellä kaudellaan loistavasti 
ja parantavat vielä varmasti.

Teksti: Krista Manninen
Kuvat: Toni Jääskeläinen
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Olemme Lisse, Reija ja Jones Kiiski eli 
kennel Run-Up Lohjan Nummi-Pusulasta.

Meidän lisäksi taloudesta löytyvät 
greyhoundit Missi 12, Rosvo 10,5, Tsägä 
ja Charlotte 9,5, Milia 7,5, Fifi 7, Sukka 6, 
Tykki ja Tanny 5, Lucky ja Piippu 5, Fontti 
ja  Svart ja Pimee 3, Pisama ja Tiny 2 sekä 
Insku, Sini, Pipsa ja Herkku 1,5.

Vähän ajan päästä saattaa olla vielä 
muutama lisää, sillä Sukka (Little Teapot) 
on astutettu Tough Hombrella ja Milia 
(Hasty Night) Mr Benchmarkilla. Puuhaa 
siis piisaa.

Smoky Bishop “Tanny” ISO-T (tulee 
rintapielen valkoisesta kuviosta) on oma 
kasvatti, kuten valtaosa meidän koirista.

Tanny on omituinen otus, josta ei 
oikein ota selvää. Herkkä ja kiltti ja toisaa-
lta arvaamaton villipeto. Erittäin hyväkrop-
painen ja vahva koira.

Tanny on ehkä nopein koira, mitä 
meillä on ollut. Vieheen perässä juoksemi-
nen ei vaan ole Tannyn juttu. Tästä syystä 
se ei ole (vielä) koskaan kilpaillut rad-
alla. Kerran Tanny kuitenkin meni lyhyen 
matkan Turun treeneissä aika tosissaan 
loppuun asti ja aikakin oli huikeat 18.70! 
Vauhtia löytyy, sen tiedämme, kuten nyt 
EGUn kuoppamestaruuskin osoitti. Kausi 
2012 meni siis vallan hyvin, voitot 100%. 
Kuoppakisaan oli Tanny aiemminkin osal-
listunut, mutta huono viehe ei innostanut. 

Nyt langan perässä oli kunnon pöriläs niin 
johan sininen ihmekin lähti ja ajoi maaliin 
asti! Viehe ja sen veto ovat kisatantereilla 
tosi tärkeitä. 

Ensi kaudella Tanny pääsisi veteraanei-
hin. Paukkuja on ainakin varastossa ja jos 
ajatukset saisi pidettyä vieheen ajamisessa, 
niin Tannyhän on aivan pitelemätön. Ehkä 
pitää kokeilla. Jos ei kiinnosta, niin sitten 
jatketaan vain pellolla kirmailua Pimeen 
kanssa.

Pahin kilpakumppani on joka tapauk-
sessa broidi Tykki eli Kick Back. Sekin 
veti viime kauden sadalla prosentilla, kun 
se voitti Samtec Supersprintin. Tykki taisi 
olla kauden parhaiten tienannut koira, jos 
lasketaan eurot/juostut metrit!

EGU - Kuoppamestari

Smoky Bishop 
Tanny

Go Wild Teddy-Joyful Hawk
05.11.2007, Sininen, uros
om.Kennel Run-Up, kasv.Run-Up
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Syksyllä Tanny kolautti itsensä johonkin 
oikein kunnolla. Hämrässä ei ehtinyt nähdä 
mitä tapahtui. Takajalka turposi aivan jär-
jettömän kokoiseksi ja tassu tihkusi verta. 
Kylmähoitoa ja hierontaa, jalkaa ylös. 
Viikko siinä jännättiin selviääkö. Tanny ei 
juurikaan murehtinut se on omanlaatuinen 
kaikin puolin. Nyt reisi alkaa olla kun-

Chikiboum-Bacillius, 
10.02.2009, Brindle, uros
om.Aatu & Tea Toivanen, 
treenari Aatu Toivanen
kasv.Oochigeas

Olemme iloisia ja ylpeitä Iipan kolman-
nesta perättäisestä Kuoppamestaruudesta, 
varsinkin kun se jäi pojan kauden 2012 
ainoaksi suoritukseksi.

Toukokuussa  2012 
Iippa loukkasi selkänsä ja 
sitten oltiinkin koko kausi 
sairauslomalla. Käytiin ah-
kerasti eläinlääkäreillä, ku-
vauksissa, fysioterapeutilla 
ja hierojalla. Apuja todel-
lakin kaivattiin ja vihdoin 
lokakuussa Iippa pystyi 
juoksemaan 280 m radalla 
saavuttaen oman tasonsa 
ajallisesti.

Nyt  odot te lemme 
luottavaisin mielin kautta 

2013 siinä toivossa, että Iippa ensinnäkin 
olisi täysin terve ja toiseksi pystyisi vielä 
kilpailemaankin. Sitä odotellessa kirmai-
lemme metsälenkeillä ja käydään säännöl-
lisesti koirauimalassa.

Tsemppiä kaudelle 2013!

Aatu & Tea Toivanen

EGU WH - Kuoppamestari

Icepower Ippa

nossa ja vauhti entisellään. Kevättä kohti 
mennään, syödään hyvin lihaa ja Profor-
mancen HE:tä ja nautitaan lisääntyvästä 
auringonvalosta.

Teksti: Jouni Kiiski
Kuva: Reija Kiiski
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Guvagalleria
Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!
Lähetä otokset toimitukseen.

Huti

Ahto

Neo

Häkä
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Guvagalleria
Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!
Lähetä otokset toimitukseen.

Ahto

Jumi ja Huti

Dene


