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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Näin iloisia ollaan kun 
hyttyset syö :). Sanna ja Timo.
Kuva: Päivi Manninen

Simba.
Kuva: Joni Tuhkanen

Rommi.
Kuva: Päivi Manninen

EGUlaiset Saija, Aada, Timo ja Päivi sekä koirat Vinga, Pricken, Rommi, Sanna ja Simba 
vilvoittelemassa leiriviikolla.      Kuva: Joni Tuhkanen

Untiretki Virpiniemessä

Sanna.
Kuva Päivi Manninen
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Lehden päätoimittaja/päätoimitus: 

egu.hallitus@gmail.com

LEHDEN 2/2015 TAITTO
Tuula Purssila

Gsm 040 583 5841, tuula.purssila@ebaana.net

ILMOTUSHINNAT
1/1 sivu jäsenille 30 e, muille 40 e
1/2 sivu jäsenille 15 e, muille 25 e

(hinnat sis. alv)
In memoriam - ilmoitukset maksutta

KANNEN KUVA
Volans

Kuva: Johanna Jäntti

MEIDÄT LÖYDÄT 
NYT MYÖSMEIDÄ T LÖYDÄT NYT MYÖS  

Liittymällä EGUn facebook ryhmään saat ensimmäisten joukossa tietoa:  

tulevista tapahtumista 

harjoitusiltojen tuloksista 

tiedotteet tiistai harjoituksia ja Otalammen harjoitusaluetta koskevista asioista 

+ muista tärkeistä asioista 
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ryhmään saat ensimmäisten 
joukossa tietoa:
tulevista tapahtumista
harjoitusiltojen tuloksista
tiedotteet tiistain harjoituksia ja 
Otalammen harjoitusaluetta koske-
vista asioista
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PUHEENJOHTAJA
Päivi Manninen

paiv.manninen@gmail.com 

VARAPUHEENJOHTAJA
Minna Turunen

minna.turunen@nordicgreyhounds.com

HALLITUKSEN JÄSENET
Jari Niiles
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Puhiksen palsta

Taas on juttu myöhässä, mutta tässä 
tämä nyt tulee.    
Kesä ja kilpailukausi ovat jo hyvässä vauh-
dissa. Parhaillaan juostaan FGD-kisaviikkoa 
Virpiniemessä, missä nyt tätä juttua kir-
joitan. Kisakausi on siis meneillään, mutta 
muuten EGU:n asiat kyllä huolestuttavat.
 Jäsenistöä ei yrityksistä huolimatta olla 
saatu osallistumaan kerhon tapahtumien 
järjestelyihin. Näistä tapahtumista päälim-
mäisenä on RotuRace. Se tuottaa kerhol-
lemme vuosittain huomattavan summan 
rahaa, jolla pystytään parantamaan Hy-
vinkään rataa, sekä hankkimaan kerholle 
tärkeitä kalusteita.

Radan parantamisesta päästäänkin sii-
hen, että Luhtilaukkaajat tekivät Hyvinkään 
radalle remontin. Sen seuraukset eivät 
olleet kuitenkaan EGU:n toivomusten 
mukaiset ja nyt olemme siinä tilanteessa, 
että EGU ei tänä vuonna vedä entiseen ta-
paan vuoroviikoin harjoituksia Hyvinkään 
radalla. Pidimme kevät talvella Luhtilauk-

kaajien kanssa palaverin, missä esitimme 
toiveita radan parantamisesta siten, että 
näkemyksemme turvallisesta radasta voisi 
toteutua. Emme saaneet palaveroinnilla ai-
kaan parannusta tilanteeseen. Toimitimme 
sittemmin Luhtilaukkaajille myös kirjallisen 
parannusehdotuksen, jonka he ovat käsi-
telleet hallituksensa kokouksessa.

 Näkemyksemme ovat kovin erilaiset. 
Se miten tästä nyt jatketaan eteenpäin, 
on vielä epäselvää. Toivottavasti kuitenkin 
päästään jatkamaan.  Edellä mainitut asiat 
vaativat kyllä nyt jäsenistöltäkin apuja. Jos 
pääsisimme neuvottelutulokseen Luhti-
laukkaajien kanssa, talkooväkeä tarvitaan 
huomattavasti enemmän, kuin mitä tähän 
asti on talkoissa näkynyt. 

EGU on Suomen suurin Greyhound 
racing -kerho ja toivon nyt, että loppuke-
sästä sen myös huomaa.  

Aurinkoista kesää toivottaen,  
Päivi Manninen

Virpiniemen leiriviikolla
Simba, Nero ja Onni.
Kuvat: Päivi Manninen
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Kuoppamestaruus

Tänä vuonna Kuoppamestaruus järjestet-
tiin omalla vanhalla paikallaan vappuna. 
Sponsoriksi tapahtumaan olimme saaneet 
Medimal eläintarvikeliikkeen. 

Sää suosi osallistujia, joita olikin mukava 
määrä jälleen kerran. Ennakkoilmoittautu-
misien mukaan näytti siltä että greyhoun-
deissa tulee olemaan kova mittelö tästä 
EGU:n kauden himotuimmasta tittelistä 
ja että whippeteissäkin tullaan näkemään 
taistojen taisto voittajasta, harmillisesti pari 
whippettiä joutui perumaan tulonsa ja näin 
ollen odotettu whippettien kisa jäi pienek-
si, mutta silti kisa tuli olemaan jännittävä 
loppuun saakka. 

Edellisvuoden Kuoppamestarit Ca-
pes´ Viper ja CG-Huuli-Veikko olivat mo-

lemmat puolustamassa titteliään ja Kati 
Hummelin CG-Huuli-Veikko onnistuikin 
pitämään kruunusta kiinni olleen jälleen 
whippettien Kuoppamestari. Greyhoun-
deissa Mari Rantasen Capes´ Viper, kotini-
meltään Kyy, joutui taipumaan veljelleen 
Capes´ Bazookalle (om. Teija Lehtoranta 
ja Kai Vavuli), joka päättäväisesti juoksi tit-
telin itselleen hienoisella erolla veljeensä. 
Voitto aika Capes´ Bazookalla (Sinko) oli 
huikea 9,60 kun Kyyllä aika oli 9,65. Joten 
taisto voitosta oli todella tiukka veljesten 
välillä. 

Kolmanneksi tullut Lotta Lostedtin Ste-
fu (Sjudraget Snabb) ei veljeksiä helpolla 
päästänyt, sillä sille kellotettiin ajaksi 9,68. 
Tänä vuonna saimme myös nähdä muun 

Teksti ja kuvat:  Jonna Paronen
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rotuisten kisailua huikean seitsemän 
koiran verran. Rotuja oli laidasta lai-
taan aina salukista x-rotuiseen. Muun 
rotuisten voittajaksi tiensä selvitti Tanja 

Nevalaisen Liam saluki.
Kuoppamestaruudessa järjestettiin myös 

kolmatta kertaa paras/hauskin päähine kilpailu 
vapun hengessä ja tänä vuonna taisi osallistujia 
olla ennätys paljon. Päähineitä oli monen mois-
ta, oli itse tehtyä ja oli kauppojen antimia. Oli 
selkeää että myös tästä kilpailusta tulisi tiukka, 
niin lasten kuin aikuisten sarjassa.

Kilpailun tulokset ovat täysin kiinni äänestys 
aktiivisuudesta ja ääniä tulikin mukava määrä, 
joiden perusteella lasten sarjan voittajaksi selvisi 
Tuomo ja aikuisten sarjan voittajaksi Reija Kiiski.

Greyhoundien voittajakolmikko 
Sinko (oik), Kyy ja Stefu

Vuoden 2015 greyhoundien Kuoppamestari 
Sinko, Capes’ Bazooka

Kuopan paras narttu Pumpuli,  Pure Gol-
den ja Jones Kiiski.
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Whippettien Kuoppamestarina 
jatkaa Jönssi CG-Huuli-Veikko.

Liam saluki

Aikuisten päähine kilpailun
voitti Reija Kiiski.

Päivi 
ja Liekki.

Vuoden Kuoppamestari arvauksen voitta-
jaksi nousi Hanna Pasanen, joka oli arvan-
nut oikein greyhoundien voittajan.

Tässä tulokset kokonaisuudessaan:

GREYHOUNDIT
1. Sinko Capes' Bazooka   9,60
2. Kyy Capes' Viper   9,65
3. Stefu Sjudraget Snabb   9,68
4. Pepe Big Bad Black Boy   9,79
5. Pumpuli Pure Golden   9,80
6. Sohvi Capes' Martha   9,88

Lasten 
päähine 
kilpailun 

voitti 
Tuomo.
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6. Sanna Verona    9,88
8. Kajsa Capes' So Cute   9,95
9. Antti Schoeder   9,99
10. Kaaos Sjudraget Rask   10,06
11. Lilja 1   0,08
11. Mötkö Corvus   10,08
13. Nitro Columba   10,11
14. Klaara Hasty Catch   10,13
15. Spluimi Capes' Can't Explain  10,15
16. Kurt Venatici    10,19
17. Pricken    10,22
18. Mini Vulpecula   10,28
19. Velmu Capes' Emil Eagle  10,29
20. Kassu Epic    10,35
21. Manteli Million Night   10,40
22. Vinha Miss Viola   10,59
23. Jukka-Poika Grand   10,62
24. James Run Up Bondi Chai  10,82
25. Niilo One More Night   11.06
26. Eemeli Super Electric   11,40

Äärettömän suuret onnittelut kaikille päivän menestyneille!

Etelän Greyhound Urheilijat haluaa kiittää 
sponsorina toiminutta Medimalia tapahtuman 
sponsoroinnista huikeilla palkinnoilla.

WHIPPETIT
1. Jönssi CG-Huuli-Veikko   11,03
2. Kielo Adrenalina   11,45
3. Tinni     13,07
MUUN ROTUISET
1. Liam saluki    12,68
2. Liekki saksanseisoja   13,41
3. Geisha    16,05
4. Dylan saluki    16,06
5. Hertta kelpie    17,08
6. Pinja     19.82
7. Nekku x-rotu    22,22
MUUT SUORITUKSET
Heta Heat of the Night   10,36
Massimo Mallow Massimo   10,44

Vuoden 2015 Kuoppamestarin oikein ar-
vanneiden joukosta onnetar arpoi voitta-
jaksi Hanna Pasasen.

Pysäytyksessä hiekka lentää.
Kuva: Tommy Eskola
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Frendikirja
EGUlaiset täyttävät 
lapsuudesta tutun frendikirjan 
Greyhound Racingin lyöminä.

URHEILUKIRJANI NIMI: Älä ole laiska 
paska.
SUURIN SAAVUTUKSENI: Hemulin saa-
minen radalle se tässä vaiheessa taitaa olla.
SUURIN ILONAIHEENI: 3 ihanaa koiraa 
joiden kanssa on ilo harrastaa.
ÄÄNISTÄ MIELUISIN: se ääni mikä lähtee 
Hokin pienistä tassuista kun se kipittää 
kaikkialle minne onkaan menossa. ESIKUVANI: isi.

IHAILEN: Ihmisiä jotka sanovat asiat niin 
kuin ne ovat, eivätkä kaunistele, kiertele 
tai kaartele. 
PELKÄÄN: että hankin liikaa koiria.
OLEN HÄVENNYT: en ole.
MUUTTAISIN LAJIAMME: en osaa sanoa, 
mutta lupaan uhrata tähän ajatuksia (lajin 
kehittämismielessä)
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: mulla ei 
ole mihin vaihtaa.
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: laikukkaat.
HARRASTUKSENI HUIPPUHETKI: Hei-
mo-Huiman 2. Sija ekassa lähdössään.
SUUNNISTAN NYT: Lenkille.

Leena Nurmi

HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN 
KIRJOITTAA: Elisa Jetsonen (Peura)
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Perinteinen RotuRace 2015 juostiin nyt jo 
11. kerran. Tapahtuman aikoihin oli tänä 
vuonna useita päällekäisiä tapahtumia, 
joiden kanssa aikataulut pyrittiin sopeut-
tamaan siten, että  mahdollisimman moni 
pääsi osallistumaan, ja myös toimihenkilöi-
tä saataisiin paikalle. Jo talvella päätimme, 
että tänä vuonna yritetään tapahtuma jär-

jestää ihan EGU:n oman porukan voimin.
No siihen tilanteeseen sitten joudut-

tiin toden teolla, kun GRL:n kisakalenteri 
selvisi. Samana viikonloppuna oli Turussa 
Sprintti Derbyn alkuerät. Tavallaan GRL:n 
kisakalenterin ja muiden tapahtumien 
vuoksi lauantaina juostiin ainoastaan yksi 
luokka, eli midit; no oli siihen aikataulu-

RotuRace

Match show.
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tettu myös vinttikoirat, mutta sen luokan 
peruuntuminen oli jo etukäteen arvat-
tavissa ja yhtään vinttikoirajoukkuetta ei 
ilmoittautunut kisaan.

Sunnuntain joukkuemäärä pelotti etu-
käteen, koska milloinkaan ei voi ennalta 
tietää montako joukkuetta ilmoittautuu 
mukaan. Sunnuntaille oli aikataulutettu 
kolme luokkaa ja "pahimmillaan" se saat-
toi tarkoittaa 150 joukkuetta, mikä yhden 
päivän osalle on jo ihan liikaa. Sunnuntaina 
joukkueita oli 82, mikä sekin otti jo aika ko-
ville.  Aika moni asia tapahtumassa menee 
jo rutiinilla, mutta aina tulee kiire, ja asioita 
jää viimetippaan. Perjantaina käydään tu-
kussa ja ostetaan tapahtuman puffatarpeet. 
Niitäkään ei voi kovin paljon aiemmin os-
taa, koska myytävien tuotteiden menekkiä 
pitää miettiä jo pelkästään sään mukaan. 
Perjantaina rakennetaan maalialueen telt-
ta, valmistellaan pysäköintialue ja laitetaan 
opastuskyltit paikalleen tapahtuma-alueel-
le ja teiden varteen. Myös kuulutuslaitteet 
noudetaan yleensä perjantaina. Bajamajat 
tilataan paikalle jo perjantaiksi. Sponso-
rimme Hill'sin yhteyshenkilöt olivat uusia, 
ja jotkut asiat eivät sen suhteen menneet 
ihan rutiinilla, mikä aiheutti ylimääräisiä 

kilometrejä perjantaina.  
Lauantaina oltiin kuitenkin kaikkien en-

nakkojärjestelyjen jälkeen valmiina aloitta-
maan tapahtuma. Lauantain ohjelma meni 
ikäänkuin kenraaliharjoituksesta, koska 
joukkueita oli vain 35. Toimihenkilöitä oli 
lauantaille hiukan rajoitetusti, koska osa 

Pakenevat paistit joukkueen edustajia.

Jätti luokan kolmen kärki.
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toimihenkilöporukasta oli kisaamassa Tu-
russa. Pääsimme aloittamaan myöhässä, 
mutta se ei nyt ihan hirveästi haitannut, 
koska tosiaan joukkueita oli vain vajaat 40. 
Lauantain oheistapahtumana oli tuttuun 
tapaan matchshow, minkä järjesti vanha-
englanninlammaskoira-yhdistys. Hill'sin 
edustaja oli myös paikalla jakamassa tuot-
teitaan jokaiselle kilpailuun osallistujalle.  
Sunnuntaina aamulla paikalla ensimmäi-
senä oli jättiluokkaan osallistuva asiakas. 
Hän auttoi minua kantamaan tavaroita pai-
koilleen ja muutenkin oli suureksi avuksi. 
Myös muutama muukin asiakas ehti tulla 
paikalle, ennen toimihenkilöitä. Mukavaa 
yhdessä tekemistä tapahtumassamme mu-
kana olevien harrastajien kesken, mainiota! 

Pientä jännitystä aamusta aiheutti vie-
heenpalautuslaite, koska sen asentaminen 
ei mennytkään ihan samalla tavalla kuin 
aiemmin, johtuen Hyvinkään radan uudes-
ta kiskosta.  Kisat saatiin kuitenkin käyn-
tiin ja pysyimme aika hyvin aikataulussa, 
ennen sähkökatkosta! Aluksi epäilimme, 
että sulake paloi, mutta epäilys osottautui 
vääräksi. Selvisi, että iso osa Hyvinkäästä 
oli pimeänä ja olimme tämän ulkoisen ta-
pahtuman armoilla. Pääsimme kuitenkin 
jatkamaan, sillä ajanottolaitteisto toimii 
paristoilla ja kuulutus hoidettiin megafo-
nilla. Ajat kirjattiin paperille, sillä tulosten 
kirjauksessa käytetyssä tietokoneessa oli 
niin huono akku, että laite sammui lähes 
heti sähköjen kadottua.  

Kisa jatkui lähes kaksi tuntia sähkö-
jen puuttumisesta huolimatta. Kilpailutoi-
mistoon tieto sähköjen palautumisesta ei 

kulkeutunut, mutta jossain vaiheessa joku 
huomasi, että keittiön jääkaapissa on valo 
:). Siitä fiksuina päättelimme, että sähköt 
ovat palanneet ja siirryimme taas normaa-
liin kuulutuslaitteistoon ja tulosten tallen-
tamiseen.  

Kuten yleensä ja aiemmin, RotuRaceen 
osallistuvat joukkueet ovat pääasiassa 
tyytyväisiä tapahtumaan, ja jo kisapaikalla 
miettivät mitä seuraavana vuonna tekisivät 
toisin. Moni joukkue on jo ilmaissut tule-
vansa myös ensi vuonna mukaan. Myös 
sponsorimme Hill's on ollut tyytyväinen 
RotuRace:iin ja uskon myös heidän olevan 
mukana taas tulevassakin tapahtumassa.  
Perinteisellä RotuRace-tapahtumalla on 
valtava potentiaali. Toivottavasti myös ensi 
vuonna EGU-pystyy järjestämään Rotu-
Race-tapahtuman, pitämään jo yli vuosi-
kymmenen aikana rakennetun brändin 
hengissä, ja tarjoamaan roturajat ylittävää 
viihdettä ja harrastamisen iloa niille monille 
koiraharrastajille, jotka tapahtumaamme 
ovat innolla tulossa. Omalta osaltani olen 
päättänyt siirtyä taka-alalle RotuRacen jär-
jestelyistä, RotuRace-hengessä edelleen 
toki.  

Teksti: Päivi Manninen
Kuvat: Jonna Paronen

Etelän Greyhound Urheilijat EGU ry
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Keitä olette ja mistä tulette?
Kerttu ja Tuomas, yhdessä Porista Helsin-
kiin aikoinaan opiskelun perässä muutta-
neita ja nykyisin Vantaalla asustava kahden 
ihmisen ja viiden koiran perhe. Loppuke-
sästä pääsemme toivottavasti muuttamaan 
uuteen omakotitaloomme Tuusulaan.

 
Koiralaumassanne on useita eri rotuja. 
Kertokaa hieman miten koirat eroavat 
toisistaan. Onko joku roduista erityisen 
mieluisa?
Koiria löytyy (tätä kirjoittaessa) viisi, eri 
rotuja kolme: basenji, kaksi azawakhia ja 
kaksi whippetiä. Ensimmäinen koiramme 
Hero (basenji) on laumamme fiksuin, mut-
ta myös itsepäisin. Hero tekee mitä häntä 
huvittaa ja milloin huvittaa. Laumamme 
toisiksi vanhin Yosal (azawakh) on tyy-
pillinen rotunsa edustaja: varautunut ja 
omaa perhettään vahtiva/suojeleva. Iivari 
on perheemme ensimmäinen whippet. 
Iivari on kiltti ja rauhallinen, jonka elämän 
huippuhetkiin kuuluvat ratajuoksu ja syö-
minen. Aapo (azawakh) on ikuinen pentu, 
joka rakastaa omistajiaan koko suurella 

PERHE

EGU

Kerttu ja 
Tuomas
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sydämellään. Leikkisä ja todella vauhdikas 
Aapo tykkää juoksuttaa muita ja näin ol-
len toimii nuorimman koiramme Voiton 
(whippet) personal trainerina. Voitto on 
kaksivuotias toista kauttaan kisaava vauh-
tihirmu jota voisi kuvailla sanoilla helppo, 
iloinen ja kaikkia rakastava hurmuri. Aluksi 
olimme kiinnostuneita hyvin alkukantaisis-
ta ja vähän haastavistakin koiraroduista ku-
ten basenjit ja azawakhit. Whippetit ovat 
kuitenkin mutkattomuudellaan vieneet 
sydämemme ja kyllä niistäkin tarvittaessa 
luonnetta löytyy. Never say never, mut-
temme usko hankkivamme enää tulevai-
suudessa muita kuin whippetejä.
 
Milloin olette kiinnostuneet ratajuoksusta? 
Harrastatteko muuta koirienne kanssa?
Ratajuoksuharrastuksemme aloitimme 
Heron kanssa, mutta basenjipoikamme 
pää kääntyili radalla vääriin suuntiin, mikä 
johti Heron aikaiseen eläköitymiseen ky-
seisen harrastuksen tiimoilta. Iivari olikin 
ensimmäinen "oikea" ratajuoksijamme ja 
sai meidät todella hurahtamaan tähän lajiin. 
Voittoa lukuunottamatta kaikki koiram-
me ovat käyneet näyttelykehässä, joku 
käyttövaliotitteliä metsästämässä ja toinen 
ruusukkeita havittelemassa. Harrastusmie-
lessä kaikki ovat päässeet kokeilemaan 
myös agilityä, osa hyvin ja osa ei niin hy-
vin tuloksin. Nykyisin keskitymme täysil-
lä ratajuoksuun ja sen seuraamiseen niin 
Suomessa kuin Suomen rajojen ulkopuo-
lellakin. Talvikaudella käymme noin kerran 
viikossa uittamassa whippetejä Hyvinkään 
koirauimalassa, sillä ne rakastavat sitäkin 
touhua.

Teillä on myös talonrakennusprojekti 
käynnissä tällä hetkellä. 
Ovatko koirat vaikuttaneet paljon 
oikean tontin löytymiseen tai 
talon suunnitteluun?
Ryhdyimme vuosi sitten katselemaan val-
miita taloja, mutta mikään niistä ei täyttä-
nyt tärkeintä kriteeriämme: koirille olisi 
oltava riittävästi turvallista juoksutilaa ja 
talokin mieluusti sisäänmuuttokunnossa. 
Ostimme loppuvuodesta palstan tasaista 
peltoa, johon rakentuu nyt meille sopiva 
koti tontille, jossa on koirilla riittävästi tilaa 
isompiinkin peppuhepuleihin. Koirilla on 
ollut suuri merkitys myös pintamateriaa-
leja ja säilytysratkaisuja miettiessämme.
 
Onko uudessa kodissa sitten tilaa 
myös  uusille kuonoille?
Kyllä! Heinäkuun alussa perheeseemme 

Koko lauma 
auringossa.
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muuttaa/muutti pieni sininen whippet-
poika nimeltään Potti. Potti on ratalinjai-
nen riiviö joka valloitti sydämemme ensi 
näkemällä. Potti tuo laumaamme väriä ja 
vilkkautta ja innolla odotammekin 
Aapon, Heron ja pennun iltavillejä :)
 
Terveisenne muille 
Egulaisille?
Toivomme kaikille vauhdikkaita 
kisoja ja iloisia omistajia mutta en-
nen kaikkea ehjiä ja terveitä koiria! 
Asettakaa itsellenne ja koirillenne 
tavoitteita, mutta älkää harrastako 
hampaat irvessä.
Aurinkoista kesää toivottavat Kerttu, 
Tumppi, Hero, Yosal, Iivari, Aapo, 
Voitto (ja Potti)

Kysymykset: Saija Jämsä
Vastaukset: Kerttu ja Tuomas
Kuvat: Kotialbumista ja Antti Ruotsalo

Pieni sininen Potti.                        Kuva: Antti Ruotsalo

Voitto ja Aapo.
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Pentuharjoitukset

Ohjelmassa oli koppiin tutustumista ja 
jokaisen pennun tason mukaan vieheen 
vetoa. Pennut olivatkin jo sen verran ko-
keneita, että ihan alkeita ei kenenkään 

EGU pyrkii järjestämään kerran pari kauden aikana jäsenistölleen pentuharjoitukset 
Otalammen harjoitusalueella ja tänä vuonna ne järjestettiin ensimmäisen kerran 17.5.
Osallistujia oli mukava määrä.

kanssa tarvinnut opetella ja koppikin oli 
suurimalle osalle entuudestaan tuttu, joten 
harjoitukset sujuivat rattoisasti eri mittaisia 
vetoja ottaessa.

Kaikki pennut olivat erit-
täin kiinnostuneita vieheestä ja 
päivän mittaan nähtiinkin pal-
jon hienoja suorituksia. Toivon 
mukaan tulemme nämä pen-
nut näkemään tulevaisuudessa 
radallakin heti kun ikä sen sallii, 
sillä sen verran lupaava menoa 
oli. Oli räjähtäviä lähtöjä, var-
maa ajamista ja tiukkoja katsei-
ta suoran varrella kun pennut 
seurasivat toistensa suorituk-
sia. Mahtavaa menoa kyllä. 

Innokkaat osallistujat.
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Tunnelma harjoituksissa 
oli hyvä ja kaikki sujui kuin 
rasvattu. Osallistujamäärä oli 
siinä mielessä hyvä, että jokai-
sen pennun tarpeet pystyttiin 
huomioimaan erittäin hyvin ja 
vetoja otettiin sen verran kun 
jokainen pennulleen halusi.

Seuraavien pentuharjoitus-
ten ajankohtaa ei ole vielä so-
vittuna, mutta toivon mukaan 
saamme ne järjestettyä vielä 
tämän kauden aikana.

Kiitoksia kaikille harjoituk-
siin osallistuneille. 

Teksti ja kuvat:
Jonna Paronen

Toisten suorituksia seurattiin innokkaasti.

Pysäytyksessä tiukkana.
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Aikaisempaa kokemusta lehden teosta ei tarvitse olla, joten se sopii 
kenelle tahansa joka tykkää kirjoittamisesta.
Lehteen on valmiina runko, joka helpottaa lehden juttujen kokoamista, 
mutta uudet ideat lehden sisällön suhteen ovat aina tervetulleita, 
jotta lehteä voidaan kehittää entisestään.
Jos tuntuu että olet halukas toimimaan lehden päätoimittajana niin 
otahan yhteyttä, tehtävään kyllä tarvittaessa perehdytetään.
Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan lehteen juttuja tai haluat 
auttaa valmiiden juttu aiheiden teossa ilman pää-
toimittajan pestiä, niin rohkeasti yhteyttä, 
jokainen innokas tekijä lehteen on tervetullut.
Lisätiedot jonnaparonen@gmail.com

                                  Terveisin
                                   Jonna Paronen

EGU-lehti hakee päätoimittajaa 
ja juttujen tekijöitä

2.8. ae, 9.8. finaalit          Tampere Kauppi     

Tervetuloa    

EGUOpen
l  Univet EGU Open   l  Annika Tähtinen EGU Sprint 
l  EGU Stayer Open    l  Hill´s sijoituslähdöt



19 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

Tervetuloa    

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

Kuva: Kati Hummelin

Kuva: Kati Hummelin

Volans ja Columba.
Kuva: Johanna Jäntti


