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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.
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kynästäPuhiksen
Hei kaikki, kilpailukausi on saatu pää-
tökseen ja jo tovi ollaan oltu ansaitulla 
talvilomalla. Kerhossa on kuitenkin rat-
taat pyörineet yhden jos toisenkin asian 
parissa. Kerho on 23. -24.11.13 mukana 
Lemmikkimessuilla osastolla 5f11, Hel-
singin Messukeskuksessa. Otalammen 
harjoitussuoralla on ollut kerholta tilattu-
ja harjoituspäiviä ja lajin harrastajille suun-
nattu pentuharjoituspäiväkin oli 19.10.

Eniten kerhoa kuitenkin kilpailukau-
den jälkeen taitaa kaiken muun lisäksi 
työllistää gaala, sillä kerhomme on järjes-
tely vuorossa tänä vuonna. Gaalahan pi-
detään 9.11 Hotelli Flamingossa, Vantaal-
la. Tiedossa olisi kerhojen välinen turnaus 
Hohtogolfin parissa ja mielenkiintoinen 
luentosarja Ratajuoksijan yleisimmät ur-
heiluvammat ja Ratajuoksijan yleisimpien 
urheiluvammojen hoito. Luennoitsijoina 
on Katariina Thomson ja Heli Hyytiäinen.

Mielenkiintoinen kolmetuntinen siis 
tiedossa luentojen parissa. Toivon mukaan 
näemme luennolla ja itse gaalassa runsain 
joukoin.

Mutta nyt muutama sananen kulunees-
ta kaudesta. Kausi on ollut vauhdikas, meil-
lä on ollut tuttuun tapaan vuoro viikoin ra-
taharjoitusten vetovuoro Luhtilaukkaajien 
kanssa, harjoitukset ovat sujuneet ilman 
mitään suurempia kompastuskiviä ja osal-
listujamäärät ovat olleet oikein hyviä läpi 
kauden. Kerhomme hankki omaksi Algen 
Timy ajanottolaitteiston, jolla olemme ot-
taneet kaikissa loppukauden harjoituksissa 
sähköiset ajat ja asia on saanut positiivisen 
vastaanoton, sähköisestä ajanotosta on 
ollut paljon hyötyä, mm. useamman koiran 
lähdössä kaikille on voitu saada aikaa, ajat 

ovat virallisia, jolloin soolokokeen juok-
sijakin on saanut kunnon ajan. Eikä niitä 
käsikelloaikoja, jotka ovat lähinnä suuntaa 
antavia. Ajanottolaitteisto on myös ollut 
helppokäyttöinen ja siihen on löytynytkin 
muutama innokas käyttäjä, jotka ovat sitä 
tykänneet käyttää. 

Ajanottolaitteistoa on mietitty myös 
vuokrattavaksi edullisesti muille jäsenker-
hoille, jolloin sitä pystytään hyödyntämään 
kunnolla ja sillä saataisiin myös kerholle 
pientä tuloa.

Kilpailupäiviä meidän järjestettävänä oli 
tällä kaudella viisi kappaletta, jotka sujuivat 
oikein mukavasti, mutta se on sanottava, 
että jos tällä kaudella uusia innokkaita har-
rastajia, joilla on tekijähenki kohdillaan ei 
olisi tullut mukaan lajiin, niin pienoisessa 
pulassa oltaisiin oltu. Heistä on ollut kor-
vaamatonta apua ihan koko kauden ajan, 
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niin harjoituksissa kuin kilpailupäivissäkin. 
Heistä olemme saaneet uusia tekijöitä 
moneen tehtävään radanlaiton lisäksi. On 
opeteltu niin maalikameraa, vieheenvetoa, 
toimistoa, kiinniottoa ja hei, saatiin me 
kertaheitolla kolme uutta doping vastaa-
vaakin kerholle kun saatiin sopiva päivä 
sopimaan Lehtosen Tarun kanssa ja hän 
sai käytyä tyttöjen kanssa läpi doping asiat. 
Aika hienoa vai mitä? :D

Tämän kauden kilpailuista tärkein 
kerholle ehkäpä oli EGU Open kilpailu, 
jossa pitkäaikainen sponsorimme oli mu-
kana, Univet. Saimme finaalipäivänä itse 
toimitusjohtajankin jakamaan palkintoja 
ja onnittelemaan finalisteja. Mahtava juttu. 
Toivon mukaan yhteistyömme jatkuu vielä 
pitkään.

Myöskään Hill`siä ei pidä unohtaa, 
Hill´s oli jo toista kautta mukana spon-
soroimassa kauden kaikkia sijoituslähtöjä 
kaikilla radoilla ja Hill´sin ansiosta tänäkin 
vuonna pystyttiin järjestämään Roturace. 
Toivon mukaan Hill´s on mukana jälleen 
ensi vuonna.

Huomasiko kukaan muuten niitä 
hienoja kukka-asetelmia finaaleissa? Mä 
huomasin ja varmasti moni muukin. Sen 
verran näyttävää jälkeä oli Inari Wallenius 
työstänyt. 

Mitä muita silmään pistäviä ko-
hokohtia teille on kuluneesta kau-
desta jäänyt mieleen? Tässä onkin 
jo muuta itselle mieleen jääneitä 
asioita, uudet ahkerat tekijät, to-
della hyvin sujuneet järjestelyt ja 
läpiviennit niin harjoituksissa ja kil-
pailuissakin ja mukavasti on saatu 
kasaan tekijöitä näihin muihinkin 
tapahtumiin missä’ kerho on ollut 
mukana tai järjestämässä. HYVÄ 
ME! 

Sitten muita asioita, kerhon 
kevätkokous jäi tänä vuonna har-
millisesti pitämättä, mutta syysko-
kous on tulossa, kunhan saadaan 

kellonajat ja lopullinen paikka varmistettua. 
Syyskokous on samalla pienimuotoiset pik-
kujoulut ja tilaisuuden yhteydessä palkitaan 
samalla myös kerhon menestyneet. Myös 
hallituksen kokoonpanoon on tulossa 
muutoksia kun erovuoroisten tilalle hae-
taan uusia tekijöitä, joten jos olet kiinnos-
tunut viemään kerhon asioita eteenpäin ja 
kehittämään kerhon toimintaan niin olet 
erittäin tervetullut syyskokoukseen, jos-
sa uudet hallituksen jäsenet ensivuodelle 
valitaan.

Ensi kesänä Hyvinkään rata on saamas-
sa uuden vieheenvetolaitteiston kiskoi-
neen päivineen, vielä ei tiedetä tarkkaan 
kuinka paljon remontti tulee vaikuttamaan 
radan käyttöön, mutta tällä hetkellä olem-
me varautuneet siihen että kerhon kilpailu-
päivät radalla pyritään pitämään ennen sitä.

Nyt kuitenkin kiitän teitä kaikkia kulu-
neesta kaudesta ja toivotan teille kaikille 
ansaittua lepokautta, nähdään gaalassa, tal-
ven tapahtumissa ja muistakaa se kaikkein 
tärkein, ladatkaa pattereita, jotta jaksetaan 
taas painaa ensi kesänä. 

Syysterveisin

Timo  
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Keitä olette, mistä tulette ja 
missä päin asustelette?
Tervehdys EGUlaiset. Uudet harrastajat 
Saija Jämsä ja Joni Tuhkanen esittäytyvät. 
Asumme Hausjärvellä aivan Hyvinkään 
rajan tuntumassa. Muutimme tänne vajaa 
3 vuotta sitten Riihimäeltä, mistä Joni on 
kotoisin. Saija on kotoisin hieman ylem-
pää, Pohjois-Pohjanmaalta Nivalasta.

Ketä kaikkia talouteenne kuuluu?
Talouteemme kuuluvat meidän lisäksi 6 
koiraa, 2 kissaa ja iguaani. Jonilla on myös 
7-vuotias Jake-poika, joka on osan viikosta 
luonamme. 

Teidän laumassanne on useamman eri 
rodun edustajaa, kuinka paljon niiden 
luonteet eroaa toisistaan ja millaisia 
ne ovat kotioloissa?
Niin, meillä tosiaan on sekalainen seura-
kunta asukkeja. Saija tykkää tehdä jaon 
kahteen, on karvattomat ja karvaiset ka-

verit. Karvattomat ovat 
Saijan ja karvaiset Jonin 
”hankintoja”. Karvaisiin kavereihin kuu-
luvat Itäsiperianlaika Pimu, joka on kohta 
12-vuotias seniori, sekä 2-vuotias Ameri-
kan akita Betsy. Karvattomiin kavereihin 
lukeutuvat kohta 6-vuotias Basenji Topi, 
5-vuotias Whippet-Weimarinseisoja Kamu 

PERHE

EGU

Saija
Joni    

 Martti ja Pertti     

Vertti
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ja Greyhoundit Vinga (Sjudra-
get Vinga) 1-v ja Duva (Sjud-
raget Duva) 7kk.

Jokaisella koiralla on tie-
tystikin aivan omanlaisensa 
luonne, mutta myös rotukoh-
taiset erot ovat hyvin selvät. 

Pimu-mummeli alkaa olla 
jo elämänsä ehtoopuolella ja 
on alkanut nautiskelemaan 
elämän pienistä ylellisyyksis-
tä, kuten takkatulen loimussa 
löhöilystä. Mummovuosien 
höperyyksiä on myös ilmaan-
tunut, kuten esimerkiksi lentokoneille ja 
suihkukoneiden piirtämille viivoille hauk-
kuminen. Laika on muutenkin melkoisen 
haukkuherkkä ja riistaviettinen. 

Topi on lauman pienin ja v-mäisin. 
Ei varo ketään, ei tule vieraiden koirien 
kanssa juttuun. Ei kumartele kotona, vaan 
onnistuu tekemään kaikenlaisia kepposia 
hurmaavan luonteensa varjolla. Perheen 
Florence Nightingale ja naisten naurattaja. 

Sitten seuraavana järjestyksessä on 
kaikkien kamu Kamu. Hyperaktiivinen 
mamman mussukka. Aiheuttanut aiem-
min paljon harmaita hiuksia tuhoamalla 
kaiken mahdollisen, mutta se on onneksi 
taakse jäänyttä elämää. Pitkä ja kivinen tie 
on kuitenkin tehnyt Kamun ja emäntänsä 
suhteesta erityisen läheisen. Kamu omaa 
todella hienon ja suuren nenän, jota osaa 
käyttää todella taitavasti. Liikkuu aina juok-
semalla, myös työskennellessään. Rakastaa 
lusikassa nukkumista peiton alla. Kamun 
elämän tärkein asia on Saija.

Betsy on voimakasluontoinen rotunsa 
edustaja. Tullessaan meille 9 viikon ikäisenä 
katseli ensimmäisen illan nurkasta muiden 
koirien menoa ja seuraavana päivänä jo 
ilmoitti, että häntä ei sitten komennella! 
Räyh! Myös todella taitava nenän käyttäjä 
ja usein ottavatkin Kamun kanssa omatoi-
misesti nenätreenejä kotimetsissä. Betsy 
toimittaa myös perheen vahtikoiran vir-

kaa vakuuttavan äänensä avulla. Laikas-
ta poiketen käyttää ääntänsä ainoastaan 
tarvittaessa. Betsy sairastui valitettavasti 
epilepsiaan tänä kesänä. Sairaus on muut-
tanut Betsyn luonnetta pentumaisempaan 
suuntaan.

Vinga on perheemme ensimmäinen 
Greyhoundi ja sytyttänyt meidät lopul-
lisesti rodulle. Kova komentamaan niin 
meitä kuin muita koiriammekin. Hänen 
ylhäisyytensä pedille ei muilla ole asiaa, 
edes basenjilla, joka normaalisti ei välitä 
muiden komenteluista. Vinga voi kyllä puo-
lestaan hiimailla muiden pedille aivan hyvin. 
Komentaa aluksi piippaamalla, mutta jos 
ei saa mieleistään huomiota, niin muuttuu 
todella äänekkääksi ja myös potkii kovaa. 
Voimakkaiden kinttujensa avulla saa hel-
posti tiputettua vaikka emännän sängystä. 
Saijan ilo, ylpeys ja silmäterä, rimpsessa.

Lauman nuorimmainen on Duva. Sai 
täydellisen vastaanoton laumaan erin-
omaisen elekielensä avulla, jota oli aivan 
uskomatonta seurata vierestä. Hyvin alis-
tuvainen vanhempia koiria kohtaan, mut-
ta komensi kovasti pikkuveljeään Kupea, 
jonka valitettavasti jouduimme lopetta-
maan kesän lopussa. Äkillisen myrkytyk-
sen seurauksena molempien pentujem-
me munuaiset pettivät, Kupen kohdalla 
lopullisesti. Duva on ollut nyt siis pitkään 
jo sairaslomalla ja aika näyttää tuleeko siitä 
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vielä kokonainen. Saanut erityiskohtelua 
siis melkein koko elämänsä, nukkuu mei-
dän välissä ja on sovittu lellittävän pilalle. 
Niin rakas!

Millä tavalla löysitte tienne greyhound 
racingin pariin, mistä kipinä lajin 
harrastamiseen lähti?
Innostus greyhoundeihin on lähtenyt 
Saijasta. Etsiessään toista koiraansa Sai-
ja perehtyi erityisesti vinttikoiriin, joista 
Greyhound nousi erityisesti esille. Opis-
kelijan budjettiin sekarotuinen kaikkien 
kaveri soveltui kuitenkin paremmin. Myö-
hemmin on kyllä rotukoiran hankintahinta 
tullut maksettua useina lääkärikäynteinä, 
sillä adhd-luonteensa vuoksi on Kamulla 
ollut milloin jigi nenässä, milloin takiainen 
silmässä ja milloin mitäkin…

Mutta takaisin kysymykseen. 2011 Jo-
niin iski kovemman puoleinen koirakuume. 
Lapsuudenhaave omasta Hopeanuolesta 
kummitteli mielessä. Olimme kuitenkin 
sopineet, että perheeseen ei otettaisi vii-
dettä koiraa. Tuolloin laumaamme kuului 
vielä Pimua puoli vuotta nuorempi Siperi-

anhusky Poju, karvainen eli isännän kaveri 
sekin. Saija ilmoitti tuolloin, että seuraava 
koira joka hänelle sitten joskus tulee, on 
Greyhoundi. Jonille rotu oli aivan outo ja 
oli aika valaista asiaa muutaman YouTube 
videon avulla, ja sitten pari videota lisää 
ja taas pari ja sitten se homma lähti ihan 
lapasesta. Joni olikin yhtäkkiä aivan myyty 
tälle ”karvattomalle” rodulle ja jotenkin 
kummasti kumpikin unohdimme, että sitä 
viidettä koiraa ei pitänyt taloon tulla… 
Sille kesälle sattui vielä sopivasti European 
Derby Turkuun ja päästiin livenä kuumeile-
maan näitä hienoja lihaskimppuja. Uuh, se 
oli menoa! Oli pakko päästä tutustumaan 
näihin otuksiin lähemmin ja onneksemme 
Kennel Nordic ja Kennel Run-Up ottivatkin 
meidät ystävällisesti kylään.

Jonin unelma omasta Hopeanuolesta 
oli kuitenkin niin voimakas, että yhteinen 
haaveemme kilpurista joutui väistymään 
ja Betsy saapui meille syksyllä 2011. Saijaa 
taka-alalle unohtunut kilpuri jäi kuitenkin 
kaivelemaan siinä määrin, että vuoden 
vaihteessa oli kirjoitettava Kennel Top Vi-
sioniin. Saijalle kanssa uusi koira, uusi kar-

Kamu, Topi, VInga, Pimu ja Betsy tarhassa.
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vaton koira, ja siitä se sitten oikeasti lähti.

Olette kuluneella kaudella olleet todella 
aktiivisia niin kerhon harjoituksissa kuin 
kilpailuissakin, miltä on tuntunut olla 
toimihenkilönä eri tapahtumissa? 
Onko mukaan ollut helppo päästä, 
miten teidät on otettu vastaan ja 
onko vielä jotain mitä haluaisitte tehdä?
Jokaiseen kysymykseen löytyy niin pitkä 
johdatus, tämäkin juontaa alkunsa Vingan 
pentuleikkikouluun. Vinga vietiin melko 
pienenä pentujen leikkitunnille. Vinga oli 
kotioloissa todella kova riekkumaan ja oli 
todella suuri yllätys, että se ei tullut muiden 
pentujen kanssa ollenkaan toimeen. Pari 
ensimmäistä kertaa se suorastaan pelkäsi 
muita pentuja, mutta pikku hiljaa kuitenkin 
sitten rohkaistui. Kukaan muista pennuista 
ei kuitenkaan tajunnut Vingaa, eikä yhteisiä 
leikkejä syntynyt. Vingan veli muutti on-
neksemme samalle suunnalle ja sovimme 
Jetsosen Elisan kanssa, että järjestämme 
sisaruksille treffit. Ne oli ihan hillitön suk-
see. Yhteinen kieli ja leikit löytyivät heti 
ensi sekunneilla ja näiden treffien jälkeen 
syntyi jo päätös, että taloon on hankittava 
toinenkin Greyhoundi.

No mutta kun sitä toista Greyhoundia 
ei ollut, niin piti päästä mahdollisimman 
lähelle muita rodun edustajia ja harrastuk-
seen sisälle. Uuteen harrastukseen hyp-
pääminen onnistui melko ”pelottomasti”, 
sillä meitä oli kuitenkin kaksi. Harrastus 
imaisi meidän kuitenkin heti mennessään, 
sillä radalla tutustuimme niin kivoihin ih-
misiin ja kaikki ottivat meidät tosi hyvin 
vastaan. Kesä oli harrastamisen kannalta 
aivan ihana ja todella opettavainen, mutta 
murheiden siivittämä omien koiriemme 
suhteen. Tulevaa kautta ajatellen meillä 
piti olla 3 koiraa ja oma racing team, mutta 
meillä onkin vain yksi tulevalla kaudella 
kisaava koira. Toivottavasti talvesta tulee 
suopea ja pääsemme starttaamaan Vingan 

kanssa heti keväällä radoille.
Kesän aikana meillä oli hyvää aikaa ope-

tella erinäisiä toimihenkilötehtäviä, kun ei 
ollut vielä omaa kisaavaa koiraa. Tulevaan 
kisakauteenkin on jotenkin helpompi läh-
teä, kun pelisäännöt alkavat olemaan jo 
tutummat. Ensi kesänä tulemme varmas-
ti notkumaan radalla yhtä ahkerasti kuin 
menneenäkin, mutta eletään nyt tämä talvi 
ensin alta pois, ja toivotaan että sinnekin 
keksitään jotain yhteistä puuhattavaa.

Onko teillä jo ensi kaudelle suunnitelmia 
ja odotuksia kilpailuita varten?
On suunnitelmia ja on odotuksia. Ensin-
näkin toivomme, että saamme Vingan 
heti alkukaudesta radalle. Vinga ehdittiin 
treenaamaan kuluneen kesän aikana jo 
melkoisen ratavalmiiksi, mutta kavereiden 
kanssa juokseminen on vielä haasteena. 
Sitä pyritään treenaamaan myös syksyn ja 
talven aikana, ja onneksi Elisa ja Mannisen 
Päivi asuvat sopivan lähellä, jotta kiitureita 
on tarjolla juoksuseuraksi.

Ja kunhan sinne kisaradoille päästään, 
niin henkseleitä me ajateltiin lähteä sinne 

Pieni potilas tarvitsee erityisen rakastavaa 
hoitoa.
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paukuttelemaan. Vuoden tulokas kuulos-
taisi esimerkiksi oikein mukavalta ;) Mutta 
niin kuin kaikki muutkin, niin kyllä mekin 
toivotaan ennen kaikkea sitä ehjää kaut-
ta. Tämän kesän koettelemuksien jälkeen 
me ei tarvita enää yhtään sairaalareissua 
koirille, perusrokotukset jatkossa vaan 
meille, kiitos!

Terveisenne muille uusille harrastajille?
Kaikki vaan rohkeasti mukaan ensimmäistä 
kertaa radalle ja harrastukseen mukaan. 
Tekemällä oppii parhaiten ja apukädet on 
otettu kiitollisuudella vastaan. EGUn ak-
tiivisessa facebook-ryhmässä voi vaikka 
huudella, josko joku voisi ihan kädestä 
pitäen opastaa ensimmäistä kertaa radal-
le tulevaa pääsemään hommaan sisään ja 
esittelemään kerhon muita jäseniä. Täl-
laisia ”kummeja” löytyy aivan varmasti. 
Allekirjoittaneetkin lupaavat olla sellaisia 
tulevilla kausilla. Hyvinkään radalle kannat-
taa ehdottomasti tulla. Greyhound racing 
on mahtava harrastus ja Hyvinkäällä toimii 
mahtava porukka, joiden kanssa on mahta-
vaa harrastaa yhdessä! Jämsä ja Tuhkanen 
kiittävät!

Kysymykset: Jonna Paronen
Kuvat: perhealbumista

Pentutreenit..
Tänään 19.10.13 vietettiin pitkästä aikaa 
kerhon järjestämää pentujen vieheharjoi-
tuspäivää Otalammen harjoitusalueella. 
Hieman on jäänyt unholaan nämä pentu-
harjoitukset, jotka kuitenkin ovat erittäin 
tärkeä osa sitä työtä mitä kerhossamme 
teemme. Mutta nyt, pentuharjoitukset 
ovat vedetty hienosti läpi ja ilmojen puo-
lesta taitaa seuraavat harjoitukset olla taas 
ensi vuonna, kunhan säät sen taas sallivat.
Pari viimeistä päivää näyttivät siltä, että 
jouduimme ilmoittamaan edellisenä päi-
vänä kaikille harjoituksiin ilmoittautuneille, 
että harjoituspäivän aamupäivänä ilmoi-
tetaan saadaanko harjoituksia pidettyä 
vai joudutaanko ne perumaan pakkasen 
tai sateen takia, mutta onneksi yläker-
ran herra oli puolellamme ja muutti sään 
erittäin aurinkoiseksi. Koko aamupäivä 
oli sään puolesta epävakaata eikä oikein 
tiennyt, että sataisiko siellä lunta vai räntää 
vai jotain ihan muuta, mutta kuin ihmeen 
kaupalla säätiedotus piti paikkansa ja har-
joitusalueella paistoi aurinko.

Hieman lanalla jouduttiin suoran pin-
taa rikkomaan, koska oli vielä yön jäljiltä 
pienessä roudassa, vaikka iltapäivää jo lä-
hestyttiinkin. Paikalle saapui mukava määrä 
pentuja muutamasta peruutuksesta huoli-

Vinga muisti nauttia kesällä myös suolaisesta 
merituulesta.
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matta. Taisi olla 10 pentua harjoittelemassa 
ja jokunen katseluoppilaana. 

Ikähaarukka osallistuneilla pennuilla oli 
5kk ikäisestä vuotiaaseen. Ensimmäisenä 
vieheen perään pääsivät ne pennut joilla oli 
jo jokunen kerta käsivieheen ajoa takana, 
saivat näyttää malliesimerkkiä pennuille, 
jotka ensimmäistä kertaa olivat tutustu-
massa lähtökoppiin ja käsivieheeseen.

Viehettä harjoituksissa olivat vetämäs-
sä Timo Paronen ja Jussi Loukola, lähettä-
mistä ja pentujen omistajia opastamassa 
olivat Riikka Kivioja ja Jussi. Paikan päällä 
nähtiin vanhojen harrastajien pentujen li-
säksi myös mukavasti uudempiakin harras-
tajia, tervetuloa vaan kaikille, toivottavasti 
teillä oli oikein mukavaa.

Kaikki harjoituksiin osallistuneet pen-
nut olivat rohkeita, erittäin kiinnostuneita 
vieheestä ja tekivät töitä kuin vanhat te-
kijät, taisi siellä jokusen kerran ”pupu” 
saada kunnolla kyytiä ja vieheen narukin 
oli kovalla koetuksella, mutta pääasia on 
että pennut olivat oikein hienoja ja antoi-
vat kaikkensa vaikka monelle harjoitukset 
olivatkin ihan uusi juttu. Hienoa pennut ja 
hienoa omistajat. 

Toivon mukaan tulemme näkemään 
nämä kilpakiiturin alut ensi vuonna radalla 

edustamassa kerhoamme. 
Antakaahan pennuille extra paljon 

rapsuja ja kehuja. Hienosti on jokaisella 
motivaatio ollut kohillaan ja yksi toisensa 
jälkeen on nähty upeita suorituksia.

Näistä tämän vuoden ensimmäisistä ja 
harmillisesti myös ainoista pentutreeneistä 
jäi ainakin tekijöille ja toivottavasti myös 
kaikille osallistuneille niin hyvä mieli, että 
odotamme jo innolla ensi kautta ja seuraa-
via pentutreenejä. 

Kiitos teille..

Kirjoittanut  Jonna Paronen, Timon 
kertomusten pohjalta
Kuvat: Tiina Ylänen
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Tarinat kirjoitti: Mirja Piranta

PIGPEN nappasi ensivoittonsa kotiradal-
la 18.5. Leiriviikon sprinttifinaaliin Lotta 
Lostedtin tulokas meni alkuerävoitolla. 
FGD:n B-finaalin ”Eikka” voitti Turussa 
ajalla 29.66. Raila Laineen muistokisasta 
fawnpoika otti loppunousullaan hopean, 
hopeaa tuli myös Mastersin B-finaalista. 
EGU Openin B-finaalista tuli pronssi ja 
kauden kruunasi Tampereella Junior Der-

by, ae-voitolla finaaliin ja mantteli ylle finaa-
lista voittoajalla 29.15. Pigpen on ainakin 
EGU-Tulokas, ja perinteisistä pistesohlauk-
sista & kirjoitushetkellä vahvistamattomis-
ta GRL:n VK-pisteistä huolimatta uskallan 
kirjoittaa: Pigpen on myös GRL:n Vuoden 
Tulokas.
CHARLIE BROWN, Pigpenin veli nappa-

EGU-kuonoja  palkinnoilla
Eli pieniä tarinoita EGU:n edustajista kaudella 2013.                                                                                                                  
Mukana arvokilpailuiden A-finaaleihin yltäneet ja B-finaaleissa 
palkintopallille päässeet, pienissä arvokisoissa menestyneet 
ja uraansa aloittelevien nuorten kuonojen ensimmäiset 
voitot sekä mahdolliset    RE:t ja EGU:n erikoiset.                                                                        
Egulaiset kuonot poimin GRL:n foorumilta, EGU:n kerhosivuilta 12.10. 
Egulaisia tulokasgreyhoundeja starttasi yhteensä 21, konkareita 13            
ja veteraaneja kolme.
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si uransa ensivoiton Turun 495:llä 20.7. 
aikaan 29.99. Elokuussa kotiradalla tuli 
alokkaan uralle valitettavaa takapakkia, kun 
Masters-alkuerälähtö jouduttiin keskeyttä-
mään ja jatkoon mentiin arvalla.
CHUBBY BOY pinkoi ensivoittoonsa koti-
radan sprintillä 10.8. ja viikon päästä sama 
meininki isommassa sprinttilähdössä. Erit-
täin herkullista, poika alkaa kypsyä, näki 
treenari Jouni Kiiskin naamasta. ”Herkku” 
nappasi Junior Derbyyn A-finaalipaikan 
alkuerävoitollaan ruuhkaisessa lähdössä.
CAPES’ CLOUD käväisi ainoana tyttö-
kuonona Raila Laineen muistokilpailussa 
Tampereella, poikajoukossa tuli neljäs 

sija. Kotiradan OAKS:ssa ”Pilviä” onnisti, 
kakkossijalla A-finaaliin. Finaalissa seura 
oli kovaa ja kokenutta, niinpä tytön neljäs 
sija oli kuin voitto. Kokemattomista paras. 
CAPES’ LEE COOPER juoksi ensivoittonsa 
Turun sprintillä toukokuun lopulla. Myös 
”Leevin” tulokaskauden kaksi muuta voit-
toa nähtiin Turun sprintillä. Salosten sinival-
koinen isopieni juoksi pronssia leiriviikon 
sprintin finaalissa, paikka irtosi alkuerä-
hopealla egulaisen RE-koiran kannassa. 
Raila Laineen muistokilpailusta Leevi otti 
pronssin. Finaalipaikka Junior Derbyyn 
irtosi kakkossijalla ja finaalissa Leevi oli 
ikäluokkansa valioiden joukossa neljäs.

EGU-kuonoja  palkinnoilla

Kuva: Jonna Paronen
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CAPES’ MIDDLETON alias Pippa juoksi 
uransa ensivoiton 17.8. kotiradan keski-
matkalla. Startti oli tytön kolmas, ja alkoi 
näyttää lupaavalta. Sitten sattui ikävä ta-
paturma…
CAPES’ TITAN LINE pääsi ensi kerran voi-
ton makuun elokuun alussa Tampereella. 
Täydessä sijoituslähdössä täysosuma kes-
kimatkalla. ”Tuukka” piti pintansa vaikka 
sisko hiosti sadasosan päähän. Ajat pa-
ranivat ja pari voittoa lisää tuli kotiradan 
keskimatkalta elo-syyskuun vaihteessa. 
Sitten Camilla Kaasisen alokas otti Juni-
or Derbyyn A-finaalipaikan kakkossijalla 
ja kelpoajalla 29.11. Finaalissa Tuukka oli 
viides.
HULA GIRL juoksi ensivoittonsa syyskuus-
sa kotiradan keskimatkalla aikaan 29.04. 
Treenari Laura Valkonen päätti lähteä 
kokemattoman tytön kanssa kolmivuoti-
aiden GP-kisaan. (Kaksivuotiskausi meni 
loukkaantumisesta toipuen, kolmivuotis-
kauden alkua pidätteli kiima.) ”Hula” juoksi 
GP-alkuerässään toiseksi ja A-finaaliin ajalla 
29.10. Kokemattomalle nopsalle tytölle 
kokeneet kilpakumppanit olivat kuitenkin 
voittamaton vastus finaalissa, mutta jo se 
finaalipaikka, se on voitettu paikka. Ja Hula 
on kolmivuotiaiden kuudenneksi paras.
INDIAN PRINCESS pääsi ensi kerran voiton 
makuun Tampereen First Viktory –kisassa 
15.9. Tuo kilpailu on tarkoitettu koirille, 
jotka eivät ole ennen voittaneet. Mahdol-
lisuus yhdelle uudelle voittajalle.
JOE COOL, Arto Kovasen suojatti voitti 

ensi kerran 1.6. Turussa keskimatkalla. 
Virpiniemen Top Race –kisassa kuono oli 
B-finaalin kolmas. Alokkaalle tarjoutui B-
finaalipaikka myös Virpiniemen SM-kilpai-
luissa, mutta valitettava loukkaantuminen 
välierässä keskeytti lupaavan nuoren urok-
sen kauden kokonaan.
MALLOW MASSIMO sai uransa ensimmäi-
sen voittomitalin Tampereen sprintillä 3. 
elokuuta. Kun ”Massi” juoksi kotiradalla 
EGU Sprint Open –finaalissa hopeaa, ei 
Riikka Kallion ilolla ollut rajoja. Samana 
iltana juhlittiin sekä kolmikymppisiä että 
Massin hopeaa.
PEGGY JEAN, tulokastyttö juoksi vain kol-
me starttia. Ensivoitto ehti tulla heti ensim-
mäisestä kotiradalla 31. elokuuta.
SCHROEDER voitti ensi kerran 1.6. Turun 
keskimatkalla ajalla 29.88. Urosten SM 
B-finaalissa Virpiniemessä ”Antti” juoksi 
pronssia.
SHINY SILK otti ensivoittonsa arvokkaassa 
paikassa. Narttujen SM-kilpailujen B-fi-
naalivoitollaan Virpiniemessä heinäkuussa. 
THUNDERSTRUCK juoksi hopeasijallaan 
Virpiniemen sprinttifinaaliin, jossa sijoittui 
toiseksi. Riitta Hassisen nuori herrakuono 
pääsi myös FGD:n B-finaaliin, mutta joutui 
jäämään siitä pois. Keskeytetty Masters-
alkuerälähtö lopetti kuonon kauden 2013. 

Kuva: Tommy Eskola

Kuva: Erkki Ruusunen
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Riitta tähyää jo ensi vuoteen.
TORUK meinaa nukkua koppiin, mutta 
ura lähti kuitenkin alkuun. EGU:n toinen 
”Tuukka” osallistui treenarinsa Hanna 
Tienhaaran kanssa EGU:n palkintorahojen 
hankkimistapahtumaan, Rotu Raceen juos-
ten voittajajoukkueessa nimeltä Pulisongit. 
WOODSTOCK voitti ensi kerran Virpinie-
messä 16.6. matkana sprintti. Hopeita 
tytölle kertyi kolme.

Näin nuoret tulokkaat. 
Mitä tekivät EGU:n 
kokeneemmat konkarit? 
Hyviä tekivät.

CAPES’ BAZOOKA näytti närhenmunat lei-
riviikon sprintillä (280 m) Virpiniemessä. 
Alkuerässä ”Sinko” singahti RE-vauhtiin 
16.55. Finaalin Kai Vavulin kuono voitti 
sadasosaa hitaammalla ajalla. Huippua! Ke-
väällä Sinko ehti jo juosta alle 19 sekunnin 
ajalla Sprintti Derby –finaaliin. Keskimat-
kan Top Race –finaaliin sinko myös pääsi. 
Historiaan kirjoitetaan myös Masters B-
finaalin kolmossija. Sinko on nyt EGU:n 
vuoden sprintteri 2013, ja näyttää siltä 
että myös GRL:n.
ATOMIC II juoksi narttujen SM:n B-finaa-
lissa pronssia.

DARKLING NIGHT starttasi tällä kaudella 
vain viisi kertaa. OAKS B-finaalipronssi 
kirjataan tytön historiaan.
GOLDEN TIPS voitti Sprintti Derbyn al-
kueränsä päivän kovimmalla ajalla 18.83. 
Helena Kalervon nopea uros sijoittui SD-
finaalissa toiseksi jääden ajallaan 18.95 vain 
neljä sadasosaa voitosta. Keskimatkalla 
FGD-alku- ja välierässä ”Häkä” otti voi-
tot. Huippuonni ei kuitenkaan suosinut 
finaalin ainoaa egulaiskoiraa ja Häkä oli 
kuudenneksi paras. Masters alkuerässä 
tuli kolmas sija ja loukkaantuminen. Häkän 
tämä kausi oli siinä.
HENRY THE BLUE starttasi vain viidesti, 
niistä kolme kertaa urosten SM-kilpailuis-
sa. B-finaalista tuli toinen sija.

Kuva: Jonna Paronen

Kuva: Lotta Lostedt
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JOYNIGHT kilpaili sekä Suomessa että 
Ruotsissa, naapurista tuomisinaan Run-
Up kenneliin narttujen Ruotsin mestaruus. 
Kotomaan Sprintti Derbyssä ”Svart” piti 
yllä narttujen kunniaa. Kakkossijalla, aikaan 
18.95, finaaliin ainoana narttuna ja finaalis-
sa neljäs. Toinen narttujen SM-finaalissa, 
OAKS-finaalin toinen ja EGU Open B-
finaalin voitto kirjataan historiaan. Svart 
on EGU:n vuoden narttu.
KAIKIAS, veteraaniherra, loukkaantui 
kesken kauden, mutta ehti juosta EGU-
Veteraaniksi, tämä musta herra ”Casper” 
Paronen.
LAPLAND TEACHER nappasi keväällä 
EGU:n himotuimman tittelin Otalammella. 

Aleta Tuomalan mustapoika on Kuoppa-
mestari mallia 2013. Voitto oli selvä, syntyi 
reilun kymmenyksen kaula hopeamitalis-
teihin ajalla 9.39.
LAST GAME joutui loukkaantumisen takia 
pitämään yli kuukauden kilpailutauon. En-
nen sitä urosten SM-alkuerässä pronssia ja 
välierästä kakkossijalla finaaliin. Finaalissa 
”Harri” sijoittui viidenneksi. GP-kisaan 
palasi voitokas herrakuono, alkuerävoitto 
ja finaalista pronssi Leila ja Keijo Salosen 
siniselle herralle.
READY TO GO loukkaantui viime kauden 
lopulla ja aloitteli varovasti uutta kautta. 
Treenari Pekka Karlsson voi olla tyyty-
väinen, ”Iineksen” jalka näyttää kestävän. 
Iines juoksi narttujen A-finaalissa viiden-
neksi. OAKS- finaaliin aukesi tie kakkos-
sijalla, mutta tyttö penkoi finaaliviikolla 
roskista. Teepusseja sun muita, niin tyttö jäi 
pois finaalista. EGU Openissa sininen neiti 
otti B-finaalihopean. Kolmivuotiaiden GP-
kisassa Iines oli viides ja täysin ehjä tämän 
kauden jäljiltä.
SHAKE BABY SHAKE näytti lähtövauhtiaan 
keväällä Kuoppamestaruutta ratkottaessa. 

Kuva: Jonna Paronen

Kuva: Taru Lehtonen
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Kolmas sija ja kisan nopein narttu.
TAIFUNSEETOKEN ehti juosta vain neljä 
starttia menneellä kaudella. Uran ensivoit-
to napsahti Turun sprintiltä 1.6. Masters-
alkueräänsä herrakuono johti pitkään, 
kunnes nytkähti ja jäi. Poika loukkaantui 
ja joutui jäämään pois B-finaalista.
VOLTERRA juoksi hopeaa Virpiniemessä 
Top Race B-finaalissa kesäkuussa. Paro-
sen ”Paavon” historiaan kirjoitetaan myös 
Masters-finaalin pronssi ja EGU Open-
in kuudes sija. Paavo juoksi myös Turku 
Classic –finaaliin, mistä tuli kuudes sija. 
Kevään Kuoppamestaruuskisassa Paavo 
juoksi hopeaa samalla ajalla kuin Parosten 

THUNDERBALL.
DENEVIEW SNOWTOE, kerhomme kirk-
kain tähti tällä kaudella huipentaa egulais-
ten greyhoundien menestyskatsauksen. 
Timo Mäenpään irlantilaisyntyinen brindle 
herrakuono, ”Dene” on Top Race A-finaa-
lin neljäs, paras egulainen, toinen urosten 
SM-finaalissa ja toinen Turku Classicissa 
alkuerävoiton kera.
Dene juoksi stayerilla myös Euroopan 
Mestariksi Ruotsissa sekä voitti siellä St. 
Leger kisan 780 m RE-ajalla. Kun koti-
mainen kausi summataan, Dene on EGU-
Koira ja Stayer 2013. 

Kuva: Kati Hummelin

Kuva: Jonna Paronen
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JZ-TENHO on kauden 2013 EGU-Sprintte-
ri. Mannisilla kannat kattoon! Kesäkuussa 
”Simba”-herra oli voittaa Sprintti Derbyn 
325 metrillä. Poika johti pitkään, ja otti 
kakkospallipaikan. Kauden päätteeksi Tu-
russa juostussa Whippet Special Cupissa 
luokille 4-7 Simba sijoittui niin ikään toi-
seksi. Keväällä Simba myös nappasi EGU:n 
himoituimpiin kuuluvan tittelin: whippet-
tien Kuoppamestaruuden reilulla kaulalla 
muihin.
CD-ESPRESSO, toukokuussa 2005 synty-
nyt musta tyttö on vuoden 2013 EGU-
Whippetveteraani.
IZBYIROCES juoksi whippetnarttujen Suo-

men Mestariksi 7.9. Hyvinkäällä. Voitto oli 
samalla uran ensimmäinen GRL:n puolella. 
Tyttö on myös hallitseva, tuore SVKL:n 
Suomen Mestari. Nopea tyttö on EGU-
VSP sekä avoimella että tulokaslistalla.
CG-HUULI-VEIKKO on EGU-Whippet ja 
Tulokas mallia 2013. Hummelineilla kan-
nat kattoon! Ensivoittonsa herrakuono 
juoksi kotiradallaan 280 metrillä 10. elo-
kuuta. Urosten SM-finaaliin kuono pääsi 
kolmossijallaan ja sijoittui siinä kuudennek-
si. Egulaiswhippetit ottivat kaksoisvoiton 
luokkien 4-7 Whippet Special Cupissa. 
Huuli-Veikko nousi korkeimmalle palkin-
topallille. Kivaa!

Whippetmenestystä ovaalilla
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Kuva: Jonna Paronen

Kuva: Taru Lehtonen
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EGUlaiset täyttävät 
lapsuudesta tutun frendikirjan 
Greyhound Racingin lyöminä.

Frendikirja

URHEILUKIRJANI NIMI: Elämää lauman 
keskellä.
SUURIN SAAVUTUKSENI: Toivottavasti 
vielä edessäpäin.
SUURIN ILONAIHEENI: Katsoa kuinka 
koirat nauttivat vapaana juostessaan. 
ÄÄNISTÄ MIELUISIN: Okin ”äänetön” 

haukunta kun on ruokinta-aika.
ESIKUVANI: On monta ihmistä, jotka ovat 
olleet minulle esikuvia. Heissä kaikissa on 
periksiantamattomuutta, tahdonvoimaa 
ja rohkeutta.
IHAILEN: Ystävää joka on luottamuksen 
arvoinen.
PELKÄÄN: Käärmeitä.
OLEN HÄVENNYT:  Luonteestani johtu-
via joskus suustani päässeitä sammakoita. 
MUUTTAISIN LAJIAMME: Yhteistyöky-
kyisemmäksi ja hauskemmaksi sekä koi-
rillemme turvalliseksi.
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: Vaihtaisin 
sen whippetiksi.
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: musta ja rus-
kea, maanläheiset värit.
HARRASTUKSENI HUIPPUHETKI: Joka 
kerta kun koira antaa kaikkensa ja tekee 
radalla parhaansa.
SUUNNISTAN NYT: Iltalenkille koirien 
kanssa.

Camilla Kaasinen
Kuva: Taru Lehtonen

HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN 
KIRJOITTAA:  Kati Hummelin
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2001  Elbony Dingo Dingo

EGUn historian greystarat

Top Honcho - Savedbythebell, 
mustavalkoinen narttu, 8/1998
Om. Aaro Wallenius, 
Kasv. Sarah Duce, Irlanti

Startit yhteensä 38: 23-6-6
Voitot 60,53 % / Sijoitus 92,11 %
disk. 0 / 0-sij. 0
Viralliset ennätykset: 325m: 19.59, 
480m: 28.32, 495m: 29.19, 520m: 30.70, 
560m: 33.76, 785m: 51.02

EGU, 20, juhli iloisesti alkuvuodesta. 
Vuonna 1993 yhdistyksemme palkitsi historiansa 
ensimmäisen EGU:n vuoden greyhoundin. 
EGU-lehti nostaa merkkivuoden kunniaksi esille kaikki kerhon
kirkkaimmat tähdet, tässä lehdessä vuosien 2001 – 2006
EGU:n vuoden greyhoundit. 

Dingo oli uranuurtaja, se avasi nartuille 
pään juosta EGU:n vuoden koiraksi. Tuo 
Irlannissa ratakoulutettu tyttö oli aikan-
sa nopein narttu 480:n, 495:n ja 520:n 
matkoilla. Suomen Turussa vuonna 2000 
järjestetyissä EM-kilpailuissa nopsa tyttö 
otti narttujen mestaruuden. OAKS-voitot 
sekä GRL:n Vuoden Narttu –tittelin Dingo 
juoksi vuosina 2000 ja 2001.

Kaudella 2001 Dingo lähti kilpailemaan 
parhaita uroksia vastaan ja tulosta syntyi. 
SM-finaalissa se oli ainoa narttu ja juoksi 
kovimpia vastaan pronssille. Kausi myös 
osoitti Dingon kulkevan mallikkaasti koti-
maisellakin valmennuksella. Kahden urok-

sen jälkeen kolmas vuoden 2001 avoimella 
VK-listalla oli nappisaldo kisakaudelle.

Heidi Hujasen tekemä haastattelu 
EGU-lehdessä avaa myös Dingon luon-
netta. ”Radalla on totuttu näkemään kuo-
leman vakava kilpakoira, joka muuttuu 
kotona oman arvonsa tuntevaksi sohva-
koiraksi.”

Itse muistan kirkkaasti, miten ihmet-
telin Dingon rauhallisuutta kerran Tam-
pereen radalla. Viehe pärisi radalla, Dingo 
radan vieressä Walleniuksen Inarilla rem-
missä kuin tyhjä muovikassi. Eli ei vetänyt, 
ei kiihkoillut. Mutta istu ja pala, kun lähtö-
koppi aukesi Dingolle…
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EGUn historian greystarat 20v

Dingo oli ensimmäinen narttustara EGU:ssa. 
Kuva: Esa Tienhaara

Moni kuonoistamme on loistanut    
myös GRL:n Vuoden Koirana tai Narttuna. 
Hyvä me, egulaiset!

Sarjan kirjoittaa EGU-lehtiä selaillen & muistellen: Mirja Piranta
Kuvat: Kuonojen omistajien albumeista & EGU:n arkistosta

Oman arvonsa tuntenut Dingo ei tyrkyttä-
nyt itseään vieraille. Mutta jos sama ihmi-
nen kävi useammin, silloin hän sai Dingon 
huomion. Mikäli Dingo halusi.

Dingo teki yhden pentueen aikansa 
uroskomeetta, RE-koira Mr Mooselle. 

Tamperelainen ”Mosse” oli myös kotoi-
sin Irlannista.

Toimittaja tänään Dingosta:
Kun Dingon kilpailemista seurasin, alkoi 
tehdä mieli Top Honcho –koiraa. 
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Fanni oli narttujen aatelia. 
Kuva: Esa Tienhaara

Mustang Jack - Elbony Phoenix, 
fawn-valkoinen narttu, 9/1999 
Om. Inari Wallenius, 
Kasv. Sarah Duce, Irlanti

Startit yhteensä: 56: 34-10-5
Voitot 60,71 % / Sijoitus 87,50 %
disk. 0 / 0-sij. 0
Viralliset ennätykset: 280m: 16.74, 
325m: 19.10, 480m: 28.46, 495m: 29.28,
520m: 30.73 560m: 33.02, 712m: 44.39,
785m: 50.10

Fanni liputti nartuille huolella. Ja näytti, että 
täysin kotimaisella koulutuksella ja treenillä 
kulkee. Fanni voitti OAKS:n ja otti GRL:n 
Vuoden Narttu –tittelin vuosina 2002, 
2003 ja 2004. Haukiputaan 712 metrillä 
se juoksi RE:n. ”Tää on peli, jolla pärjää”, 
tuumasi Inari kerran yksissä Tampereen 
kisoissa. Totisesti oli sellainen peli!
Jonna Nieminen toteaa osuvasti EGU-
lehteen kirjoittamassaan Vuoden Koira 
–jutussa: ”’Ei se määrä, vaan se laatu’ pätee 
täysin Elbony Phapillonin, Fannin, kauteen 

2002  Elbony Phapillon Fanni

2002.” Fanni juoksi tuolloin 15 starttia, 
joista se voitti 10. Hopeaa tuli kahdesti ja 
pronssia kerran. 

Kun kausi 2002 kypsyi kesäkuuhun, 
Fanni pääsi kunnolla vauhtiin, historiaan 
kirjattiin kahdeksan voiton putki. Elokuun 
alussa Fanni loukkasi pahasti häntänsä ja 
SM-kilpailut jäivät juoksematta. Vaiva oli 
sitkeä, kausi oli päättyä kesken, mutta An-
nika Tähtisen hoidot palauttivat Fannin 
kilparadoille.

GRL:n Vuoden Narttu –titteli kuitenkin 
varmistui Fannille vasta Turku Classicin 
kolmossijalla. Avoimelta VK-listalta Fanni 
löytyy sijalta neljä.

Historiaan jäi myös se, ettei yksikään 
narttu voittanut Fannia koko kaudella. 
Kotimaan upean kauden kruunasi vielä 
narttusarjan ylivoimainen voitto Ruotsissa 
kisatussa maaottelussa.

Tuleman piti nartturintamalla hyvää vie-
lä parina vuonna. ”Kauden 2003 tavoitteita 
ovat, että Fanni pysyisi narttujen ykkösenä 
ja veisi ykköstiloja myös kovien urosten 
kirsujen edestä.”
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Top Honcho - Hayling Island, 
sininen uros, 5/1999 – 12/2007
Om. Meeri Salonen & V-M Ojanperä 
Kasv. Victorious Game

Startit yhteensä: 61, 23-11-13
Voitot 37,70% / Sijoitus 77,05%
disk. 0 / 0-sij. 0.
Viralliset ennätykset: 280m: 16.92,
325m: 19.19, 480m: 28.36, 495m: 29.41, 
520m: 30.51, 560m: 34.66

Top Honcho –uros Skäbä jakoi tasapistein 
Fannin kanssa EGU:n vuoden koira –tit-
telin. GRL:n avoimella VK-listalla Skäbä 
oli kolmas.

Kuonon kausi alkoi virallisissa har-
joituksissa lyhyellä matkalla. Se meni lu-
paavasti, ja Meeri päätti juoksuttaa Skä-
bää sprintillä. Mutta kun treenari vilkaisi 
tarkemmin kilpailukutsua, suunnitelmat 
muuttuivat. Kun kolmivuotiaiden GP-kisa 
oli Oulussa 520 metrillä, poika siirtyikin 
keskimatkalle ja sitä siivitti päätös osallistua 
heinäkuussa Top Race –kisaan.

Tiedossa leiriviikolla kolmasti 520 
metriä. Alkuerähopeaa 30.76, sadasosa 
voittajasta. Välierävoitto 30.51 ja finaali-
voitto 30.72. Kannatti lähteä sinisen pojan 
kanssa Ouluun. Myös palautuminen sujui 
ongelmitta.

Meeri tuumasi monta kertaa, että 
”mustia käpäliä edellä katsellaan”. Top Ra-
cessa Mr Moose ja Black Dog katselivat 
Volaren sinisiä käpäliä.
Kesä 2002 oli kuuma, Meeri joutui jättä-
mään kilpailujen välissä tehdyt vedot pois 

Volare kotiradalla lähdössä voittoa metsäs-
tämään. 
Kuva: Esa Tienhaara

2002  Elbony Phapillon Fanni

Fannista tuli myös äitikoira. Syntyivät pen-
tueet Mr Mooselle ja Kansil O Kee’lle.

Toimittaja tänään Fannista:
Kaunis, fawn aina varma kilpakoira. Moni 
narttu ei edes kilpaile 34 kertaa, Fanni 
voitti 34 kertaa.

Skäbän ohjelmasta. Huolellinen treenari 
ajoitti kävelylenkit aikaiseen aamuun tai 
myöhään yöhön. Varjoisat metsäpolut oli-
vat kurssissa. Vetojen sijasta Skäbä spurt-
taili omatoimisesti pellolla kukonlaulun 
aikaan sekä alkoi harrastaa uintia.
Skäbä voitti kaudella 2002 urosten kasvat-
tajakilpailun, Masters-kisasta tuli pronssia 
ja GP-kisasta hopeaa.

Meeri kiteytti EGU-lehdessä urheilijan 
kauden: ”Kokonaisuudessaan kausi sujui 
hyvin ja olen tyytyväinen Volaren suori-
tuksiin ja ehjään koiraan.”

Meeri tänään Skäbästä:
”Aivan mahtava koti- ja kilpakoira!”

2002  Volare Skäbä
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Notable Ruler - Chip Of Cold, 
brindle uros, 3/2001 – 10/2004
om. Arto Kovanen, kasv. Fast Friends

Startit yhteensä: 51, 23-10-11
Voitot 45,10 % / Sijoitus 86,27 %
disk. 1 / 0-sij. 0
Viralliset ennätykset: 280m: 17.19, 
325m: 19.26, 480m: 28.76, 
495m: 29.15,
520m: 30.98, 560m: 33.40, 
680m: 42.08, 785m: 48.21

Arto iloitsi Oivan ratamenestyksestä EGU-
lehdessä: ”Vuoden koriamme Hold On on 
meidän ensimmäisestä omasta pentueesta, 
eli paremmin ei olisi kasvatustyö voinut 
alkaa.” Usko ja odotus palkittiin hienosti, 

Oiva löytyy vuoden 2003 avoimelta VK-
listalta kakkospaikalta.

Kauden päätapahtumia olivat SM-voit-
to ja Junior Derbyn voitto. Masters ja Top 
Rase toivat hopeaa kotiin. Turku Classic jäi 
Oivalta kotona sattunen tapaturman vuok-
si harmittavasti juoksematta. Silti tulokset 
riittivät korkealle.

Kun Arton ajatukset sinkoutuivat edel-
liskauden lopussa Oivan seuraavalle me-
nestyskaudelle, Arto mietti. ”Pääasia ei 
voitto, vaan reilu kilpailu ja terve koira, ei 
siis kilpailla hinnalla millä hyvänsä. Fiilistel-
lään Oiveloo!”

Kauden 2004 alkuun Oivalle tuli mut-
ka matkaan. Takajalan varvas jouduttiin 
amputoimaan huhtikuussa. Paraneminen 
kävi rivakasti ja jo noin kuukausi operaa-
tion jälkeen Oiva kokeili radalla. Vaikutti 
onnistuvan Oivalta ratajuoksu ilman jalan 
käytön opettelua maastoharjoituksissa 
peruskuntokauden harjoitteiden tapaan.

Riikka Hyvärinen kirjoitti EGU-leh-
teen: ”Toukokuussa näyttikin siltä, että 
Oiva oppii nopeasti käyttämään jalkaansa, 
Sprintti Derbyssä tuli alku- ja välierävoitot, 
ja finaalista pronssia.”
Kauden edetessä varvasamputaatio alkoi 
aiheuttaa Oivalle lihasjumeja. Aiemmin 
kuono oli itse venytellyt ja ravistellut it-
sensä kiitokuntoon, nyt oli turvauduttava 
lihashuollon ammattilaisten apuun.

Tampereen jyrkkäkaarteinen rata kui-
tenkin veti Oivan niin jumiin, että SM B-
finaali piti jättää väliin. Kolmivuotiaiden 
GP-kilpailussa Oiva otti pronssin, kun sen 
veljet vievät silloin kullan ja hopean.

    Hold On2003
2004   Oiva

Isänsä tapaan myös Oiva 
oli kaksinkertainen 
EGU:n vuoden koira.
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Fire Whiz - The Other Taylor
valkomusta uros, s. 7/2002 
Om. Nina & Timo Sulonen, 
Kasv. Run-Up

Startit yhteensä: 33, 18-8-6
Voitot 54,55 % / Sijoitus 96,97 %
disk. 0 / 0-sij. 0
Viralliset ennätykset: 280m: 16.86, 
325m: 18.73, 480m: 28.66, 495m: 29.01,
520m: 30.80, 560m: 32.92

Nina kertoo EGU-lehdessä innon puhkun-
nasta kauden 2005 alussa. Kallen kanssa oli 
tavoitteena kiertää arvokisat ja katsoa mi-
hin valkean pojan rahkeet riittävät. Riittivät 
ne. Kaikki odotukset ylittyivät, 19 starttia, 
10 voittoa, sijoittumisprosentti 100.
GRL:n Vuoden Koira –tittelistä käytiin tiuk-
ka taistelu, jonka voitti egulainen Kalle. Al-
kukausi hieman piinasi Kallen remminpäitä, 
kolmossijat Sprintti Derbyssä, ja Oulu Vet 
Race –finaalissa, hopeat Grand Prixistä ja 

Masters-kisasta. Ihan huulilla täysosuma ja 
Kalle välttyi loukkaantumisilta.
SM-kisojen alku- ja välierävoitot huippu-
ajoilla, jospa finaalissa nyt onnistaisi…

Oivan kauden 2004 kruunasi Turku 
Classic –voitto ja oman kerhon nimikkoki-
san, EGU Openin, voitto. Varvasamputaa-
tiosta huolimatta Oivan sijoitusprosentti 
kipusi yli 80:n ja GRL:n avoimella VK-listalla 
Oiva oli jälleen kakkonen.

Lahjakas koira menehtyi tapaturmai-
sesti toisen menestyskautensa päätyttyä, 
22.10.2004. Menetys oli suuri, ikävä ja 

suru vielä suurempi. Sympaattinen, kiltti 
Oiva kun oli kaikkien rakastama persoona.

Arto tänään Oivasta:
”Oiva oli todella lahjakas koira, lahjak-
kaampi kuin Touho (Captain Coconut). 
Oiva kuoli liian aikaisin ja matkassa oli 
epäonnea liikaa. Rakas ja tärkeä kuono.”

2005  Little River Kalle

Kalle, Suomen Mestari ja 325:n RE-koira. 
EGU:n kirkkain tähti 2005.
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Finaalilähtö huono, mutta Kalle kiri Suo-
men Mestariksi. Ninalla silmät sumeina 
onnenkyynelistä. 

SM-finaalipäivänä Turussa paikallinen 
konkariharrastaja Reijo Koskinen totesi 
voittajaa veikatessa: ”Pikkujoki sen vie.” 
Niin teki Kalle.

Sitten EGU Openissa, Kalle voitti sekä 
alkuerän että finaalin. Ruotsi-Suomi –maa-
ottelussa Kalle nukahti lähdössä, mutta veti 
hurjalla kirillä toiseksi.
Urheilijapoika jäi talvitauolle. Talven aikana 
alkoi varvasvaiva piinata ja seuraava kausi 
hurahti potilaana. 

Kalle elelee tänään ainoana perhekoi-

rana Inkoossa, eikä palvonnalla Ninan mu-
kaan ole rajoja. Kalle asuu nyt lähempänä 
Ninaa kuin aikaisempina vuosina. ”Ihana 
uusi koti ihanalla Koiralla!”

Nina tänään Kallesta:
”Suuri Rakkauteni, joka toi jännitystä ja 
huimia hetkiä elämään. Tosi helppo kilpai-
lutettava, koska oli ihan viilipytty ja syttyi 
vasta lämmiteltäessä. Laiska treenattava, 
mutta onneksi Helmi (High Five) hoiti 
juoksuttamisen. Nallekarhu, joka rakastaa 
kölliä ihan vieressä. Voittoisilla koirilla ego 
kasvaa ja ryhti paranee, karisma säteilee 
kilometrien päähän. Ihana!”

Kalle, 
Little River
s. 04.07.2002
k. 19.11.2013

Kun suru ja kaipaus on liian suuri
ja tunnet kyynelten vierivän poskellesi,
muistele silloin minua ja niitä hetkiä, jotka meillä oli.
Ne hetket meillä on vieläkin, sillä muistot eivät katoa,
minä olin kanssasi silloin ja niin olen nytkin, sillä minä
en katoa. Jätinhän tassunjälkeni sydämeesi.

Kallea jäivät ikävöimään 
Pirjo ja Arto perheineen, sekä lukuisat ystävät.
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Icetrick - Joyful Hawk, 
fawn uros, s. 5/2004
Om. Camilla Kaasinen
Kasv. Run-Up

Startit yhteens: 51, 20-18-6
Voitot 39,22 % / Sijoitus 86,27 %
disk. 0 / 0-sij. 0
Viralliset ennätykset: 280m: 16.60, 
325m: 18.93, 480m: 28.64, 495m: 29.36, 
520m: 30.96, 785m: 51.12

Oki on Camillan ensimmäinen grey. Kau-
den 2006 GRL:n Vuoden Tulokas, Vuoden 
Koira -kakkonen, Tulokasmalja-voittaja ja 
moninkertainen hopeamitalisti arvokisois-
ta. Luonnollisesti oman kerhon kirkkain 
tähti.

Camilla kertoo EGU-lehdessä van-
hempiensa nimenneen Okin ”pikkupo-
niksi”. Poika näet varttui 40-kiloiseksi. 
”Myöhemmin huomasin, että Okin koko 
tuntui olevan muille suurempi asia kuin 
itselleni”, Camilla pohti.
Oki juoksi pienestä pitäen Camillan ket-
terien whippettien kanssa, siinä kehittyi 
koordinaatiokyky niin, että myös Tampe-
reen tiukat kurvit olivat tassussa. Yhden 
klassikkokisan alkuerän esittelyyn Camil-
la kuuli kerran radanvarresta asiattoman 
kommentin: ”Noin iso ja painava ei ikinä 
jaksa juosta tota matkaa.” Oki voitti ja fi-
naalipaikka oli selvä.

Tulokaskauden alkaessa Camilla aset-
ti tavoitteeksi kilpailukirjan saamisen ja 
jokusen sijoituslähdön. Toisessa ryhmä-
koejuoksussaan Oki sitten näytti sellaista 
osaamista ja vauhtia, että treenarin suunni-
telmat muuttuivat laakista. Seuraava siirto, 
Sprintti Derbyn alkuerävoitto ja finaalista 
hopeaa.

Urheilijajätti pysyi ehjänä pieniä kolhuja 

lukuun ottamatta. Pahin kolari tulokkaalle 
sattui Junior Derbyn finaalissa. Oki kui-
tenkin näytti selvinneen kolarista, mutta 
sen aiheuttamat jumit tulivat esiin vasta 
ponnettomana & jäykkänä juoksuna Turku 
Classic –alkuerässä.

Oki kilpaili tulokaskaudellaan kaikilla 
radoilla ja voitti kaikilla radoilla. Tampere 
tiukkoine kaarteineen oli isolle koiralle 
vaikein rata, mutta menestystä tuli myös 
siellä.

Kun Oki lopetti kotimaisen kauten-
sa, matka kävi muutaman viikon päästä 
Ruotsiin 320:lle. Camillaa jännitti, Oki oli 
juossut lyhyttä viimeksi keväällä. No mitä 
teki Oki? Lähtö huono, peli näytti pelatul-
ta… Mutta turbo päälle ja voittoon päivän 
kovimmalla ajalla ja ainoalla 19 sekunnin 
alituksella.
Myöhemmin Oki juhli veteraanina, 2009 
veteraanien SM-hopeaa. Sitten, Tampe-
reella 2010 kuusivuotias jätti juoksi vete-
raanien Suomen Mestariksi.

Camilla tänään Okista:
”Oki on iso, lempeä jätti, ja sillä on rau-
taiset hermot. Tällaisen saa vain kerran 
elämässään. Oki antoi treenarin virheitä 
anteeksi ja opetti paljon hienosta rodusta, 
hetkeäkään en vaihtaisi pois. Toivottavasti 
saamme vielä nauttia monesta yhteisestä 
vuodesta.”

2006  

Silvereye 
Oki

Oki oli varma urheilija ja tykkäsi työstään.

Kuva: Taru Lehtonen
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Joynight, lempinimeltään Svart, on per-
heemme hassu pehmoleluja kuskaava 
hännänpaukuttaja. Omaa kasvatustyötä 
toisessa polvessa. Sekä isä Jack The Hawk 
”Tsägä”, että emä Hasty Night ”Milia, ovat 
Run-Up kennelin kasvatteja. Vieläpä hei-
dänkin takaa löytyy omat koirat; Joyful 
Hawk ”Jojo”, Hasty Henry ”Henry” ja 
ensimmäinen aussituontimme Cypress 
Night ”Sysi”.

Svartin kisaura alkoi 2011 keväällä soo-
lokoejuoksulla ja sitten ensimmäisen kisan 
kolmannen sijan kunniaksi alkoikin kiima. 
Syksyllä paluu radalle ja ensimmäinen voit-

to Turusta hyvällä ajalla 29.24/495m.
Seuraavan keväänä 2012 irtosikin heti 

avauskisassa Sprintti Derbyn alkuerän voit-
to ja finaalipaikka ainoana narttuna, hieno 
saavutus. Onnistuminen syksyllä toisessa 
lyhyen matkan arvokisassa, Puistomäen 
Rengashalli Sprintissä, toi Svartille Vuoden 
Sprintteri Narttu 2012 tittelin. Kauden 
keskikesä jäi hienon OAKS alkuerävoiton 
ja finaalin kakkossijan jälkeen harmitta-
maan, kun Finnish Greyhound Derbyn 
alkuerässä tullut kova isku vei Svartin pe-
räti kahdeksi kuukaudeksi sairaslomalle. 
Syksyllä Svart juoksi vielä siskonsa Darkling 

3sivun
KOIRA Joynight

Jack The Hawk - Hasty Night
synt. 22.10.2009

om & kasv. Run-UpSvart
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Nightin kanssa GP finaalissa.
Tänä keväänä Svart oli jälleen ainoana 

narttuna Sprintti Derbyn finaalissa. Alku-
eränsä kakkonen kaikkien aikojen viiden-
neksi nopeimmalla narttujen juoksemalla 
ajalla 18.95/325m. Erän voitti kasvattimme 
ja Svartin velipuoli, Tsägän poika Tiger’s 

Daydream. Alkuerien nopeimmasta ajasta 
puolestaan vastasi toinen velipuoli samasta 
pesueesta, Golden Tips ajalla 18.83. Kova 
voittoaika jäi myös koko kauden nopeim-
maksi kellotukseksi sprintillä! Finaalissa oli 
siten kolme Jack The Hawkin jälkeläistä. 
Isä Tsägä itse voitti Sprintti Derbyn 2006.  
Ja nopeinta sprintin narttuaikaa 18.70 pi-
tää hallussaan Tsägän emä Joyful Hawk. 
Nopeita koiria suku pullollaan!

Heinäkuun leiriviikolla Haukiputaan 
SM-kisoissa Svart juoksi vakuuttavan 
varmasti kakkoseksi. Finaalin ajallaan 
30.87/520m Svart pääsee kevyesti kaut-
ta aikojen kymmenen (10) nopeimman 
nartun listalle. 

Seuraava kisa oli myös SM, mutta tällä 
kertaa lahden toisella puolella eli nart-
tujen Svenskt Mästerskap. Luotettavien 
koiravahtien (kiitos Hellu ja Nina) ansiosta 
pääsimme koko perhe lomareissulle Skel-
lefteåån Ruotsin mestaruuskisoihin, jonne 
ajaa huristimme Tornion kautta alkueriä 
edeltävänä iltana ollen perillä yöllä. Onnek-
si Svart on matkustajana aivan superlunkki. 
Svart oli arvottu etukäteen kovimmaksi 
rankattuun alkuerään. Siinä oli mukana 

Sukka ja Svart 
Ruotsissa autossa.

Svart ja Fontti 
mitallit kaulassa 

keväällä 2012.
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Ruotsin parhaimmisto mm. 
kovan early pacen omaava ir-
lannin tuonti Mustang Minoque 
joka ottikin startin, mutta Svart 
oli ensimmäisessä splitissä vain 
sadasosan takana. Maaliin tul-
tiinkin Svart koiranmitan joh-
dossa.  

Svart viihtyikin mainiosti 
Skellefteån radalla ja kun voit-
tamisen makuun päästiin, sitä 
jatkettiin loppuun asti koko 
ajan vauhtia parantaen. Alku-
erän voitto 30.44/510m, sitten 
välierän 30.22 ja vielä Ruotsin 
mestaruusfinaalin huima voitto 
ajalla 29.94. Mahtavaa! Svart on ensim-
mäinen suomalaisgrey, joka on voittanut 
Ruotsin mestaruuden. Finaalin voittoaika 
oli koko viikon 4. nopein ja vain viisi grey-
tä rikkoi 30 sekunnin rajan. Koko mesta-
ruuskisaviikon aikana kilpailuihin osallistui 
noin 150 koiraa. Tosi kiva reissu ja hienot 
fiilikset, kotimatka sujui kepeästi!

Kausi jatkui elokuussa Hyvinkäällä 
OAKSilla ja EGU-Openilla. OAKSissa tuli 
alkuerävoitto ja finaalissa toinen. EGU 
Openin alkuerän kolarissa karkasi finaa-
lipaikka, tälleistä huolimatta kuitenkin 
b-finaaliin jossa tiukka venytys niukkaan 
voittoon.

Tässä vaiheessa odoteltiin ja pelättiin 
jo kiiman alkua, sekä jännättiin ehtiikö 
huipputuontimme ”Danny” Bling It On 
(Where’s Pedro-Miss Bling) saapua tänne 
pohjolaan Australian lämmöstä.

Ehti! Tätä kirjoitettaessa pienet svar-
tit & dannyt ovat toivoaksemme alulla. 
Astutus sujui hyvin viikolla 42. Isä Danny 
on Group-2 voittaja sekä RE-koira San-
down Parkissa! Se on tienannut urallaan 

lähes huimat  $110.000 AUD ja 58 star-
tin saldo on 19-7-6. Dannyn isä, Where’s 
Pedro on ollut vuosia Australian johtavia 
siitosuroksia. Niin hyvä, ettei sen siemeniä 
ole juurikaan riittänyt myytäväksi muualle 
maailmaan. Dannyn emä Miss Bling on 
erittäin vahvasta narttulinjasta, josta löytyy 
mm. Waroo Lass, Hall Of Fame nartun 
National Lassin emä. Miss Bling onkin jät-
tänyt cityvoittajia jokaisessa pentueessaan 
ja jälkeläisten tienestit yhteensä ovat jo 
lähes puoli miljoonaa dollaria. Danny on 
nopeutensa lisäksi iso, ihmisystävällinen 
ja rauhallinen poika.

Rakenteensa puolesta Danny-Svart 
yhdistelmästä tulee nopeita pitkäjalkaisia, 
mutta vahvoja kilpureita. Ainakin luvassa 
on mustia, mutta toivottavasti myös mui-
takin. Ja ehkä pari kunnon ”pitkäkorvaa” 
kuten yhden pentuvaraajan poika tilasi. 
Jäämme jännityksellä odottamaan tämän 
hauskan supernopean tytön jälkeläisiä!

Teksti: Jouni Kiiski
Kuvat: Reija Kiiski

Svart ja Danny
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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

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


