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Puhiksen palsta
Tervehdys kaikille EGU-laisille!

Uusi vuosi ja uudet kujeet. Noh, ei tämä vuosi ihan 
hirmuisesti viime vuodesta poikkea. Uusi hallitus on 
valittu ja vähän saimme myös uutta verta mukaan. 
Uudesta hallituksesta kerrotaan toisaalla tässä leh-
dessä. Minulla oli kunnia tulla valituksi myös täksi 
vuodeksi puheenjohtajaksi, kiitos luottamuksesta! 
Jäsenistölle on tänä talvena yritetty järjestää yhteis-
lenkkien lisäksi myös muuta yhdessä tekemistä. EGU 
on varannut kuusi untikertaa Hyvinkäällä sijaitsevaan 
koirauimalaan Onnenkoiraan. Yhdelle uintikerralle 
mahtuu viisi koiraa. Jokaisella uintikeralla on uittaja 
varattuna. Pantoja ja hihnoja pääsee itse valmistamaan 
20 innokasta helmikuussa. Helmikuun lopulla on vielä 
koirahierontakurssi, joka järjestetään Riihimäellä.
Hyvinkään radasta sen verran, että nyt siellä tehdään 
muutoksia, joita me ehdotimme, mutta silloin meil-

le kerrottiin, etteivät olleet hetkeen aikaan vielä ajankohtaisia. Tämä on selvä osoitus 
siitä, että meitä ei enää haluta Hyvinkään radalle yhteistyökumppaneiksi. Asia on nyt 
ymmärretty.

Uuden radan rakentaminen näyttää olevan ainoa keino saada rata tänne Etelä-Suomeen. 
Paikkaa radalle etsitään kuumeisesti, mutta asiat etenevät valitettavan hitaasti. Hyvää 
paikkaa, jossa myös hinta olisi edes yhtään realistinen ei ole vielä löytynyt. 
Ratatilanteesta johtuen EGU järjestää myös tänä vuonna kisansa muualla, sekä Tampereel-
la että Turussa. Se tuo jälleen omat haasteensa kisojen järjestämiselle. Toimihenkilöiden 
päivistä tulee kovin pitkiä, kun radan kunnostukseen on mentävä useita tunteja ennen 
varsinaisten kilpailujen alkua. 

Otalammen käyttöastetta pyritään edelleen kohottamaan järjestämällä treenejä itse sekä 
tietysti vuokraamalla aluetta toimihenkilöillä tai ilman.

RotuRace juostaan kaikesta huolimatta Hyvinkään radalla 21.-22.5.2016. Pistäkäähän 
kalenteriin päivämäärä ylös. Tuolle viikonlopulle osuvat myös GRL:n kilpailut eli haasteita 
toimihenkilöpuolella on tavanomaistakin enemmän.

Mikäli jollain on hyviä ideoita rahan hankkimiseen, niin niitä nyt kaivataan. Jokainen euro 
on tarpeen, koska rataa ei pelkillä talkoilla saada rakennettua.

Pitäkää koirat ehjinä. Ainakin täällä Hyvinkäällä lenkkeily on ollut niin mahdotonta. Jo rem-
milenkillä saa varoa, ettei koirat hajoa. Vapaana juoksuttaminen on ollut lähes mahdotonta.

Kaikesta huolimatta toivotan kaikille menestyksekästä kautta 2016!
Päivi Manninen
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Uusi hallitus esittäytyy

Hallituksessa jatkoivat edelliseltä kaudel-
ta varsinaisina jäseninä Päivi Manninen, 
Pekka Karlsson, Joni Tuhkanen, Jari Niiles 
ja Minna Turunen. Varajäsenenä jatkoivat 
Saija Jämsä ja Jonna Paronen. Nämä halli-
tuslaiset eivät varmaankaan juuri esittelyjä 
kaipaa, koska ovat suurelle osalle tuttuja 
aiemmilta hallituskausilta, sekä ovat tuttu 
näky kerhon harjoituksista, tapahtumista 
sekä kilpailuista, joissa toimivat monissa eri 
tehtävissä.  Mutta tässä lyhyesti jokaisesta 
hieman muistin virkistykseksi. 

Päivi Mannisen voi tavata monissa 
eri kerhon tapahtumissa ja kilpailuissa 
varsinaisena puuhanaisena, hän hoitaa 
niin ajanottoa, toimistoa kuin kaarre- ja 
päätuomarin tehtäviäkin. Hän on myös 
nainen Roturace ja Lemmikkimessujen ja 
PetExpo tapahtumien järjestelyiden taka-
na. Päivi toimii myös GRL:n hallituksessa 
tänä vuonna. Päivillä on pitkä kokemus 
hallitustyöskentelystä.
Pekka Karlsson on tuttu näky niin radan 
laitossa kuin lana-autossa kilpailupäivinä ja 
harjoituksissa. Kilpailupäivinä hänet saattaa 
myös bongata maalikamerastakin. Monesti 
myös vieheenvetäjänä kerhon omissa 
tapahtumissa. 
Joni Tuhkasen voi nähdä ahertamassa 
mm. radanlaitossa, maalikamerassa sekä 
livestream lähetyksien puuhamiehenä. 
Tänä vuonna toimii myös GRL:n hallituk-
sen puheenjohtajana.

Jari Niiles on monelle tuttu näky kilpai-
luiden päätuomarina. Hänen työnjälkeen 
voimme myös nähdä kerhon ja GRL:n 
mainosten yms. muodossa. Työskentelee 
EGU:n hallituksen lisäksi myös GRL:n 
hallituksessa ja omaa monien vuosien 
kokemuksen greyhound racingistä ja hal-
litustyöskentelystä.
Minna Turunen on tuttu näky lähettäjän 
paikalta kilpailuissa kuin kilpailuissa. Tämä 
monitoiminainen näkyy monesti myös 
monissa muissa tehtävissä toimistosta aina 
tuomarointi tehtäviin asti. Kilpailunjohtajan 
vastuuta unohtamatta. Takanaan Minnalla 
on monien harrastus- ja kilpailuvuosien 
lisäksi myös kokemusta kerhon ja GRL:n 
hallitustyöskentelyistä.
Saija Jämsä nähdään myös lähes poik-
keuksetta aina radanlaitossa niin harjoituk-
sissa kuin kisoissakin. Myös kerhon omissa 
tapahtumissa on vahvasti tekijäkaartissa 
mukana niin ideoimassa kuin toteuttamas-
sakin. Saijan voi bongata myös monista eri 
tehtävistä radan varrelta.
Jonna Paronen on monille tuttu nimi ne-
tissä jossa päivittelee kerhon tapahtumia 
ja uutisia. Hoitaa jäsensihteerin hommia 
sekä työstää kerholehteä. Usean vuoden 
ajan Jonna on myös ollut tuttu näky kerhon 
tapahtumissa, harjoituksissa ja kilpailuissa 
joissa on toiminut monissa tehtävissä, tätä 
nykyä hänet saattaa tavata silloin tällöin 
kisatoimistosta ja lähes kaikista kerhon 
omista tapahtumista. 

Vuosi 2016 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Kerhon hallituksessa on 
aloittanut työskentelynsä uusimpana jäsenenä Elisa Jetsonen, joka osalle 
harrastajia on tuttu kilpailuiden kiinniottopaikoilta, sekä hänet on voinut 
tavata kilpailuissa dopingvastaavana valvomassa näytteiden keruuta. 

Lopussa pieni haastattelu Elisasta, jotta Elisa tulee tutuksi myös teille, 
jotka ette ole vielä Elisaa tavanneet.
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Kaudelle 2016 puheenjohtajaksi valit-
tiin edellisvuodelta tuttu Päivi Manninen 
sekä varapuheenjohtajaksi Minna Turunen. 
Sihteerinä jatkaa Jonna Paronen.

Hallituslaiset ovat aloittaneen työt heti 
vuoden vaihteessa kisapäivien suunnittelu-
jen suhteen, suunnittelemalla varainkeruu 

tapoja kerholle, katsastamalla mahdollisia 
ratapaikkoja kerholle, suunnittelemalla 
kerhon muita tapahtumia jne. Kova työ-
tahti on siis jo päällä vaikka tällä hetkellä 
mennään helmikuussa. Ja vauhti sen kun 
kiihtyy kun kesää kohti mennään.

Kuka olet ja mistä tulet? 
Olen Elisa Jetsonen ja tulen Hämeen-
linnasta. 

Kuinka kauan olet harrastanut 
greyhound racingiä, ollut mukana
EGUn toiminnassa ja millaisissa 
tehtävissä olet toiminut 
EGU:n riveissä? 
Racingia on tullut harrastettua vuodes-
ta 2013, samasta vuodesta olen ollut 
myös EGUn jäsen. EGUn riveissä on 
tullut tehtyä ihan näitä perusjuttuja, 
vedetty treenejä ja autettu kisoissa 
erilaisissa tehtävissä.

Millä mielellä olet Elisa lähtenyt 
mukaan hallitustyöskentelyyn?
Avoimin mielin lähdetty liikkeelle ja 
toivottavasti saadaan jotain hyvää 
tehtyä tällä kaudella.

Onko sinulla aiempaa 
kokemusta vastaavasta?
Ei ole, rivijäsenenä olen ollut toimin-
nassa mukana.

Mitä toiveita tai odotuksia sinulla
on hallitustyöskentelyn suhteen?
Ei toiveita tai odotuksia, yritän tehdä 

parhaani.

Terveisesi egulaisille?
Kaikki kisoihin ja muuhun toimintaan 
mukaan, apukäsiä tarvitaan että saa-
daan kausi kunnialla tehtyä!

Teksti Jonna
Kysymykset Jonna ja Saija Jämsä
Vastaukset Elisa Jetsonen

Esittelyssä Elisa Jetsonen



7 ETELÄN GREYHOUND URHEILIJAT                     EGU  

Suurin syy miksi kävimme vierailulla on 
se, että Vingalla on pentusuunnitelmia, 
jännittäviä sellaisia!

Kerro miten ja millä perusteella 
valitsitte Vingan Ruotsista, My Lefflerin
Sjudraget-kennelistä? 
Ensimmäisen greyhoundin ottamista 
makusteltiin vuoden päivät, ennen kuin 
"se oma" osui kohdalle. Käytiin tutustu-
massa muutamaan kenneliin ja katsottiin 

ahkerasti YouTubesta videoita. Pahemman 
puoleista pentukuumetta aiheutti jo Run-
Upin yksi pentu, olisiko hänen nimi voinut 
olla Mustikka  

Mutta sitten loppu vuodesta 2011 Nie-
men Hannu laittoi GRL:n pentufoorumille 
ilmoituksen Line of Fire-Run Mary Ann 
yhdistelmästä ja se vaan kolahti enemmän 
kuin muut ilmoitukset. Uuden vuoden 
aattona sitten laitoin Hannulle sähköpos-
tia, kun en kehdannut pyhinä soittaakaan. 

3sivun
KOIRA

Sininen narttu
s. 12. kesäkuuta 2012
i. Line of Fire e. Run Mary Ann
Kasv. Sjudraget, Ruotsi
Om. Saija Jämsä

Vinga

Vuoden 2016 ensimmäisenä päivänä ajelimme Hausjärvelle, Saijan ja Jonin 
keltaiseen taloon, katsomaan heidän laumaansa. Meitä oli vastassa sininen 
grey-narttu Vinga, sekä hänen kolme kissakaveriaan. Oli mukava tavata 
koko poppoo muutenkin kuin kisapäivien jännityksessä ja kiireessä. 
Alakerrassa heillä oli vastassa herrasmies Irlannista, Colorful Champ eli 
Champ, vuoden 2015 greyhound narttu Braka, eli Pricken sekä grey-
nuorukainen  Capes’ Predator, Rommi. Basenji Topi, sekarotuinen Kamu 
ja iguanakin morjestettiin ja siliteltiin. 

Kuva:  Iida Nikkilä
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Se oli vaan jotenkin saatava pakettiin sille 
vuodelle. En muista kauanko aikaa kului, 
ennen kuin minulle selvisi, että pennut 
syntyisivät Ruotsissa. Niin ja sininen sen piti 
olla. Ja narttu. Muistan vieläkin sen hetken 
kun Hannu soitti ja kertoi, että minulle on 
syntynyt koira. Olin Hyvinkään K-Raudassa 
ja puhelu sai minut niin jännittyneeksi, että 
hikoilin kuin pieni sika!

Mutta siitä se sitten lähti, lopullinen 
höyrähtäminen tähän ihanaan rotuun.

Kerro Vingan kisakaudesta 2015, 
miten se sujui mielestänne? 
Vinga juoksi lupaavasti viime kaudella 
2015, jopa voitokkaasti Tampereen 
stayer-matkalla (680m), 
sekä kisaten Ruotsin OAKSissa.  
Vingan kisakausi jäi taas lyhyeksi, kun sillä 
oli kiima keväällä. Se kiimailee oikein koko 
rahan edestä ja edelliskerrasta viisastu-
neena halusin pitää sen 100 vuorokautta 
väliä ennen kuin mennään kisoihin. Jostain 

syystä kiimakilot oli menneenä kesänä 
erityisen tiukassa ja Vinga olikin tuhdissa 
kunnossa kun radalle palattiin. Harkka-ajat 
lupaili hyviä suorituksia ja niitä saatiinkin. 
Olin aivan tavattoman ylpeä ja onnellinen 
kun Vinga otti ja voitti Euroopan derby 
päivänä Houndvilla.comin sponsoroiman 
stayer lähdön. Vinga ei todellakaan ollut 
silloin vielä "tikissä", mutta minä himoitsin 
harakan lailla stayer lähdön pääpalkintoa, 
kompressiopukua & 100 euroa ja ilmoitin 
neidin kisaan , Ja Vinga teki sen!!!

Syksyllä kävimme sitten vielä Vingan 
kanssa kisaamassa Ruotsissa Breeders 
OAKS:ssa, jolloin Vinga juoksi ensimmäise-
nä viikonloppuna toiseksi ja tiensä finaaliin, 
ja oli finaalissa neljäs. Mielettömän upea 
reissu, mutta rankka niin meille ihmisille 
kuin koirillekin. Ruotsin kisat pidettiin 
siis samana viikonloppuna Turku Classi-
cin kanssa, joten me olimme lauantaina 
Turussa toista koiraa kisauttamassa, siitä 
yölaivalla Tukholmaan ja siihen sellainen 
5 tunnin reipas ajomatka päälle ja Vinga 
kisaamaan. Ja sama rumba kahtena viikon-
loppuna putkeen! Vinga selviytyi Ruotsin 
reissustakin siis todella hyvin, oli se niin 
raskas! Mutta oli ihanaa nähdä kasvattaja 
My Leffleriä ja hänen koiriaan, sillä My 
ystävällisesti majoitti meidät molempina 
viikonloppuina, sekä tavata muitakin 

Houndvilla.comin stayer voittaja.

Kuva:  Erkki Ruusunen
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Ruotsista harrastuksen myötä hankittuja 
tuttavuuksia, joita ei ollut koskaan aiemmin 
tavannut.

Mutta summa summarum, ollaan tosi 
tyytyväisiä!

Vingasta ei varmasti ole tulossa 
suvunjatkajaa pelkästään juoksu-
ominaisuuksiensa perusteella, 
mitkä on ne muut painavat syyt? 
Vingalla on suunnitelmissa tosiaan teettää 
pennut seuraavasta kiimasta. Suunnitelma 
on ollut olemassa jo siitä asti, kun Hannulle 
aikoinaan sen sähköpostin lähetin. Ja sen 
vuoksi kyseisestä pentueesta innostuin. 
Siinä oli vaan sitä jotain ja vanhemmat 
puhuivat puolestaan. Vinga on tosi ihana 
luonteeltaan, siksi kai tähän rotuun lopulli-
sesti höyrähdettiinkin. Se on sellainen ylväs 
kuningatar, ei mikään Hessu Hopomainen 
pelleilijä. Mutta sitten kun Vinga täräyt-
tää vitsin, niin kaikkia naurattaa. Vingan 

spesiaali ominaisuus on ”booty shaking” 
eli twerkkaus. Ehdottoman mainio omi-
naisuus, jonka soisin myös periytyvän.  
Lisäksi Vingalla on omaan silmään upea 
runko. Tasapainoinen, sopusuhtainen ja 
voimakas. Rinta on leveä kuin ladon ovet, 
samoin selkä ja kauniit kissan tassut.

Suunnitellun pentueen isäkoiraksi on
valikoitunut Irlannista Razdazl-kennelistä
Razdazl Rioga. Riogalla on hieno kisaura
Irlannista, ja olette vierailleet Irlannissa 
kyseisessä kennelissä, kerrotko 
vierailustanne, sekä syistä miksi 
valitsitte juuri tämän koiran? 
Vingalle on kaavailtu urokseksi Razldazl 
Riogaa, jonka spermaa hankin 1,5 vuotta 
sitten. Kävimme kennelvierailulla Razldazl 
kennelissä 2 vuotta sitten ja vierailu peh-
mensi suhteita sen verran, että sperman 
osto muualle Eurooppaan tuli mahdolli-

Vinga ja sisarukset Ruotsissa Breeders OAKSssa.
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seksi. Ihailin Razldazl kenneliä ja Doloresia 
jo ennen vierailua ja vierailu vain vahvisti 
tuntemusta. Dolores on todella sydä-
mellinen ihminen ja olin ihan innoissani, 
kun kaupustelumme vihdoinkin johtivat 
lopputulokseen! Rioga on paitsi menes-
tynyt, niin myös rakenteeltaan aivan upea 
minun silmääni. Aivan kuten Vinga, hyvät 
mittasuhteet, voimakas rinta ja selkä. Ja 
kaunis pää, kuten Vingallakin!

Vierailu itsessäänkin oli oikein miellyt-
tävä. Meidät otettiin ystävällisesti vastaan, 
saimme heti pentuja palluteltaviksi, meille 
kerrottiin ja näytettiin kuinka he treenaa-
vat koiria, mitä he syövät jne. Heillä oli 
oikein asialliset kenneltilat ja Dolores laski 
meidät jopa kotiinsa sisään. Vierailusta jäi 
oikein hyvä mieli. 

Nyt vain odotellaan tulevaa kautta, 
että päästään ensin vähän hiekkaa pöl-
lyttelemään ja sitten toisenlaisiin puuhiin. 

Vinga oli nyt vuoden vaihteessa kiimassa 
ja kiimakiloja on kertynyt taas eh...reilusti. 
Onneksi pakkaset nyt vihdoin hellitti ja 
saatiin ihanaa pehmeää lunta, niin päästään 
antamaan vähän läskille kyytiä!

Hienoa että on pentusuunnitelmia, 
koska suomalainen racing tarvitsee 
lisää harrastajia ja upeita koiria ihmisille.
Vingan ominaisuudet jalostuskoirana 
kuulostaa todella hyviltä, haetteko 
erityisesti jonkunlaista ominaisuutta
pennuille? Mitä korostatte tulevassa 
kasvatustyössänne? 
Vingan pennuista ei haeta erityisesti 
jotain yhtä ominaisuutta. Kokonaisuus 
on tärkeintä. Moni hieno rotu on pilattu 
takertumalla yksityiskohtiin ja unohtamalla 
kokonaisuus. Vingan kohdalla toivomme, 
että pennuista tulee vahvoja ja kestäviä. 
Rioga on mielestämme hyvä pari Vingalle, 
sillä ne ovat hyvin samantyyppisiä, mikä on 
mielestämme myös tärkeää. Tasavahvan 
pentueen aikaansaaminen on tavoite ja 
mielestämme edellytykset sille saadaan, 
kun vanhemmat ovat keskenään saman-
tyyppisiä. Käyttöominaisuus on rodussam-
me tietysti tärkeintä, mutta luonne pitää 
olla myös kunnossa. Meille nämä koirat 
ovat lemmikkejä ympäri vuoden, joten 
luonteen pitää olla priimaa. Terveys on 
myös asia johon haluamme kasvatustyös-
sämme panostaa ja toivottavasti näyttää 
myös kannustavasti muille esimerkkiä. 
Ratalinjaisten greyhoundien terveydestä 
puhutaan liian vähän ja tämän suhteen toi-
vomme, että kelkka saataisiin käännettyä 
ihan liittotasolla.

Olette itse vahvasti harrastuksessa 
mukana ihan kerho- ja hallitustasolla, jo-
ten teillä on kasvattajina hyvä näkemys ja 
kokemus mitä tämä laji, sekä greyhoundit 
ovat. Mitä uskot että kasvattajien täytyy 
tehdä, että saadaan uudet pennunostajat 
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kiinnostumaan ratajuoksun taiasta ja 
tuomaan koiransa toteuttamaan
luontaista ominaisuuttaan? 
Kasvattajien ja lajin suurin haaste taitaa 
tällä hetkellä olla uusien harrastajien puu-
te. Pentumyyntikin on tuntunut hieman 
alavireiseltä. Vanhoja harrastajia kaivataan, 
mutta uusissa piilee lajin kasvu. Kasvat-
tajien suurin haaste lieneekin se, kuinka 
kannatella näitä uusia harrastajia melkein 
se 2 vuotta, ennen kuin oman pennun 
kanssa pääsee tositoimiin. Sen suhteen 
meillä ei ole mitään ässää hihassa. Pakko 
luottaa siihen, että hyvä suhdetoiminta, 
avoimuus ja innostavuus riittävät. Pentue-
tapaamiset ovat mukavia motivaattoreita, 
mutta kyllä uudet harrastajat koulitaan 
ihan normaalissa jokapäiväisessä arjessa. 

Siinä on mielestäni kasvattajan oltava 
oma-aloitteisesti läsnä. Ja oma esimerkin 
näyttäminen! Ihan tärkeintä!

Mitä Vinga sanoisi tästä kaikesta? 
Mitäkö Vinga sanoisi? Vinga kun innostuu, 
niin se silleen murisee-urisee ja hymyilee 
ku hangon keksi koko purukaluston näyt-
täen. Ja ihan ehdottomasti twerkkaa!

Suosittelen käymään Saijan ja Jonin luo-
na vierailulla, tutustumaan heihin ja heidän 
koiriinsa, sillä innostuneempia ihmisiä lajin 
parissa tuskin löytyy tällä hetkellä, ja voin 
kertoa että se innostus on tarttuvaa  

Kysymykset laati: Jennika Eskola 
Kysymyksiin vastaili: Saija Jämsä

Frendikirja
URHEILUKIRJANI NIMI: Sukuvika kun 
suksi ei luista MUTTA ETEENPÄIN SANO 
MUMMO LUMIHANGESSA. 
SUURIN SAAVUTUKSENI: Kirjoittaa 
EGUn frendikirjaan.
SUURIN ILONAIHEENI: Lämmin ruoka 
ja koirakapalossa makaaminen
ÄÄNISTÄ MIELUISIN: Kuorsaava PEPE
ESIKUVANI: On se vaan kova se Brett Lee. 
Voiks koira olla esikuva? 
IHAILEN: Kaikkia mustia greyhoundeja, 
ne ovat niiiiiin kauniita.
PELKÄÄN: Että jotain tyhmää sattuu 
kisoissa.
OLEN HÄVENNYT: Ei juuri ole tullut huo-
nommuuden tunteita tai sopimattomista 

teoista syntynyttä tunnetilaa.
MUUTTAISIN LAJIAMME: 
Veikkaus mukaan!
JOS VAIHTAISIN KISAKOIRAA: Olisi 
päässäni vikaa.
VÄREISTÄ MIELUISIMMAT: MUSTA, 
MUSTA JA MUSTA
HARRASTUKSENI HUIPPUHETKI: Mas-
simurun kuntoutuminen vakavan sairastu-
misen jälkeen kisakuntoiseksi <3
SUUNNISTAN NYT: Syömään tienkin!

Riikka Kallio 

HALUAN, ETTÄ FRENDIKIRJAAN 
KIRJOITTAA: Joni Tuhkanen

EGUlaiset täyttävät lapsuudesta tutun 
frendikirjan Greyhound Racingin lyöminä.
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Ensimmäiseksi haluan onnitella
lämpimästi vuoden EGU koira ja 
vuoden EGU stayer palkinnoista, 
osasitteko odottaa että molemmat 
talouden kilpuri neitokaiset tulevat 
palkituiksi kauden päätyttyä?
Alkukaudesta asiaa ei halunnut edes ajatel-
la. Olin päättänyt vain, että mennään niihin 
kisoihin, mihin koiran ehdoilla milloinkin 
päästään, eikä keskitytä laskemaan VK-
pisteitä ollenkaan, niitä tulee se mitä tulee. 
Mutta valehtelisin jos väittäisin, etteikö 
niitä VK-pisteitä loppukaudesta olisi ky-
tätty. Tilanne oli kutkuttavan jännä! Kolme 
koiraa muutaman pisteen eroilla, Braka ja 
Saphira vielä saman kerhon edustajia ja 
molemmat narttuja. Se oli vähän, et kaikki 
tai ei mitään. Vingan suhteen ei puolestaan 
oltu asetettu mitään erityisiä tavoitteita. 
Radalle pääsy meni niin myöhään, että 
tärkeintä oli päästä vaan kisaamaan ja 
saada hyviä suorituksia alle. Se että stayer 
kisoja nousi niin vähän, ei varsinaisesti ollut 
mikään yllätys, mutta että Vinga sai jaetun 
palkinnon, se tuli kyllä yllätyksenä.

Tämä kausi oli Vingalle toinen ja se 
starttasi kauden aikana viisi kertaa, 
aloittaen kautensa vasta elokuussa. 
Vähäisistä starteista huolimatta kausi 
oli voitokas sen voittaessa niistä neljä, 
joista suurimpana voittona oli Tampereella
juostu HoundVilla Special for Greyhounds
kilpailu, joka oli samalla Vingan kauden 
ainoa stayer matka. 
Millaiset odotukset teillä oli 
kyseisen kilpailun suhteen? 
Kyseinen kilpailuhan oli samalla 
Vingan ensimmäinen stayer matka.
Tästä kisasta lähdettiin voittoa hakemaan 
ja se saatiin. Mitään käryä ei kylläkään ollut, 
kuinka Vingalta kyseinen matka taittuisi, 
painokin oli vielä yläkantissa. Kisassa oli 
kuitenkin hyvät palkinnot ja niitä lähdettiin 
tavoittelemaan. Vingahan juoksi menneellä 
kaudella 2-luokan ajan kaikilla matkoilla, 

Vuoden EGU koira

Braka
Vuoden EGU Stayer

Vinga

EGU:n 2015 PALKITUT
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joten ollaan erittäin tyytyväisiä paksukai-
seen. Tulevalla kaudella yritämme varmasti 
uudestaan pitkää matkaa.

Braka juoksi taaseen ensimmäistä 
kauttaan Suomessa ja starttasi kaikkiaan 
12 kertaa, joissa se sijoittui kärkipaikoille 
yhtä kilpailua lukuun ottamatta. 
Osasitteko odottaa tälläistä menestystä
heti ensimmäiselle kaudelle Suomessa?
Rehellisesti sanottuna, ei osattu. Toki tie-
dettiin että koira on ykkösluokan koira jo 
sitä hankittaessa, mutta se että kausi me-
nisi niin putkeen… Alkukaudesta Braka oli 
kovin epäonninen, aina tuli osumaa, mutta 
siitä huolimatta koirasta näki jo silloin, että 
vauhti on ihan omaa luokkaansa, sitten kun 
pääsee häiriöttä juoksemaan. Odotettiin 
vain sitä ykkösluokan aikaa tulevaksi ja 
kyllähän se sitten sieltä tulikin...ja vähän 
enemmänkin. Kausi oli kyllä uskomaton. 
Braka on tuonut meille niin paljon iloa 
elämään siskonsa Duvan poismenon jäl-
keen. Ja nyt myös menestystä. Enempää 
ei koiralta voi toivoa.

Braka juoksi keski- ja stayer matkaa 
ja selkeästi pitkät matkat ovat sille omiaan, 
tiesittekö ennen sen Suomeen siirtymistä 
että sillä olisi potentiaalia stayer matkoille?
Kasvattaja My Leffler toivoi, että Braka 
yrittäisi jossain vaiheessa kautta myös 
pitkää matkaa. Tämä yritys jäi sitten ihan 
viimeisiin kisapäiviin, kun Brakan kunto 
oli niin kova, että arvokilpailut veti usein 
pidemmän korren. Valitettavasti Braka 
oli Junnu Derbyn alkuerissä taas pahassa 
kolarissa, jossa sille oli tullut pari lukkoa 
lantion alueelle ja ne verottivat kyllä viimei-
siä kisapäiviä. Mutta tarkoitus olisi yrittää 
pitkää matkaa tulevallakin kaudella. Jos nyt 
ei ihan kuninkuusmatkaa, mutta kenties 
Tampereella. Tampereen stayer matka voi 
olla sille tosi hyvä.

Millaisia koiria tyttöset ovat treenata,
poikkeavako kovasti toisistaan? 
Entä kotosalla ja kilpailuissa?
Vinga ja Braka ovat kuin yö ja päivä. Vinga 
on aikuinen ja Braka pentu, vaikka ikäero-
ahan tytöillä on vain 9kk. Brakalla on aina 
leikit mielessä, Vingalla harvemmin. Tai 
Vinga tykkää hupsutella ehkä enemmän 
meidän ihmisten kanssa. 

Pääosa treenistä tehdään tytöille 
saman kaavan mukaan, mutta on näissä 
eroja siinäkin suhteessa. Brakalle sopii 
paremmin intervallit, kun Vingalla kestä-
vyysharkat tulevat luonnostaan. Mutta on 
niiden lihaksistokin keskenään eri näköi-
nen, Braka on enemmän pussihousu ja 
Vinga maratoonari. 

Kisapaikalla kumpikin tytöistä käyt-
täytyy ihanan helposti. Eivät höyryä tai 
stressaa autossa. Lepäävät rauhassa ja 
paukut käytetään sitten kisaan.

Miten teillä juhlittiin kuluneen 
kauden menestystä?
Meillä tuuletettiin ja naurettiin ja nautittiin. 
Katsottiin videoita aina uudestaan netistä ja 
naurettiin ja fiilisteltiin vähän lisää. Olihan 
se ihan huikeeta tykitystä koko kesän, 
joten juhlittiin kyllä koko rahan edestä. Ja 
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kausi pistettiin pakettiin samppanjapullon 
poksautuksen saattelemana yhdessä kas-
vattajan kanssa.

Entäpä miten teillä on vietetty lepokautta?
Kisakauden jälkeen oltiin totaalilevossa 
ansaitusti muutaman viikon ajan ja sitten 
palattiin normaaliin arkeen. Metsäilyä ja 
vapaana puuhailua. Nyt lepoa on ollut jo 
vähän liiankin kanssa. Tämä surkea talvi 
taas hankaloittaa koirien liikuttamista, 
vaikka pitäisi saada jo kuntoa kohotettua. 
Mutta sama surkea tilanne taitaa vaivata 
vähän joka puolella.

Millaisia suunnitelmia teillä on tulevalla
kaudella ja miten teillä 
valmistaudutaan tulevaan? 
Tullaanko molempia jälleen näkemään 
myös stayer matkoilla?
Tarkoitus on tietysti saada mahdollisimman 
pitkä ja hyvä kausi kummallekin tytölle. 
Valmistautuminen on kuitenkin vähän 
huonoissa kantimissa vielä tällä hetkellä, 
kun säät ovat mitä ovat. Tätä kirjoittaes-
sani joka paikka on aivan peilijäällä. Mitään 
tavoitteita en ole asettanut tulevalle kau-
delle kummankaan osalta. Toki lähdetään 
hakemaan mahdollisimman hyviä suorituk-
sia, mutta katsotaan miten kausi etenee. 
Mennään eteenpäin tyttöjen kisakunnon 
mukaan. Tarkoitus olisi että tuloksia saa-
daan kummallekin kaikilta matkoilta.

Terveisenne muille harrastajille?
Ei muuta kuin oikein paljon onnea kaikille 
tulevaan kauteen. Nauttikaa ja iloitkaa, 
kun koiranne onnistuu ja vaikka vähän 
kaverinkin puolesta :) Ihanaa nähdä teitä 
taas talven jälkeen!

Kysymykset: Jonna
Vastaukset: Saija Jämsä
Kuvat: Saijan & Jonin albumi

Onneksi olkoon vuoden 2015 EGU 
veteraani ja VSP palkinnoista. 
EGU veteraani Last Game, Harri starttasi 
kaudella 2015 10 kertaa, joista suurimpia 
kisoja olivat urosten SM kilpailut sekä 
Dog it Life European Veteran Derby 
kilpailut, joissa molemmissa se sijoittui 
upeasti kolmanneksi kovassa seurassa 
juosten. Miltä ensimmäinen veteraani 
kausi tuntui näiden kovien 
kilpailuiden myötä?

EGU VSP Capes´Lee Cooper, Leevi 
puolestaan starttasi kaudella 14 kertaa, 
joista mainittakoot kovimpina kilpailuina 
European Derbyn, Univet EGU Openin, 
urosten SM:t sekä Nutrolin Sprintti 
Derbyn. Alex Studio European Sprint 
Derby finaalissa se sijoittui kolmanneksi. 
Miltä osallistuminen European Derbyyn 
ja sen kovaan osallistujakaartiin tuntui? 
Meidän poikien osallistuminen Ed-kisoihin 
oli alkuun vähän niin ja näin, katsoimme 
vastuksen olevan vähän liikaa meidän 
pojille. Ulkomailta ei tuoda kuin kovakun-
toisia koiria. Ilmoitimme kuitenkin pojat 
kisoihin. Yllätys oli suuri kun kummatkin 

Vuoden EGU veteraani

Last Game
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pääsi finaaliin ja me olimme jo voittaneet. 
Poikien kolmostilat oli tosi hienot kuin 
kirsikat kakun päällä.

Millä tavalla teillä pojat olivat 
valmistautuneet kauteen? 
Meidän katras saa juosta omalla aidatulla 
pellolla niin paljon kun haluaa ja sen lisäksi 
remmilenkit. Irrallaan juoksu lisää koirien 
kykyä väistellä muita, myös kisoissa. Kai-
ken kruunaa hyvä ja laadukas ruoka.

Millaisia Harri ja Leevi ovat treenata, 
kotosalla ja kilpailuissa, millaisia 
eroja heillä on esim. treenaamisessa? 
Harri on laiska lenkkeilijä ojissa kulkija. 

Vuoden EGU VSP

Capes´ Lee Cooper
Pellolla kyllä liikkuu ja  juoksutta muita. 
Leevi on tasainen tallaaja menisi kuinka 
pitkälle tahansa. Kisoissa Leevi on vähän 
liiankin innokas varsinainen riekkuja. Harri 
taas rauhallinen odottelee vuoroaan me-
telöimättä.

Millä tavalla teillä on vietetty lepokautta? 
Lepokausi on todellakin lepokausi, syö-
dään hyvin liikutaan kun huvittaa, pellolla 
juostaan kuitenkin ihan säännöllisesti.

Millaisia suunnitelmia teillä on 
tulevalle kaudelle? 
Osallistuuko Harri vielä veteraani 
kilpailuihin ja siirtyykö Leevi 
veteraanien riviin kilpailemaan? 
Harri juoksee veteraanikisoja jos niitä on, 
se on ollut terve ja virkeä iloinen oma 
itsensä. Leevi pääsee veteraanikisoihin 
vasta kilpailukauden loppupuolella. Kum-
pikin kilpailee intonsa ja kuntonsa mukaan. 
Meillähän on aloitteleva nuoriherra Petteri 
jonka seurassa vanhemmatkin koirat ovat 
mukana kisoissa. Hännänhuippuna vauva 
Hessu seurailee isojen kisoja.

Terveisiä muille harrastajille? 
Tietenkin toivon että osallistuja määrät 
olisi isoja, koska isossa porukassa on 
hauskempaa. Muistetaan kuitenkin ilon 
kautta ja koirien ehdoilla. Eipä muuta kuin 
Hauskaa kisakautta ja terveyttä kaikille. 
Nähdään radoilla.         

Kysymykset: Jonna
Vastaukset: Leila Salonen  
Kuvat: Erkki Ruusunen                    
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Vuoden EGU sprintteri

Schroeder
Onneksi olkoon vuoden 2015 
EGU Sprintteri palkinnosta. 
Millaiset fiilikset teillä on?
Kiitos, hyvät on fiilikset. Antille toivottiin 
onnistumista. Tavoitteet saavutettiin ja kisa 
sprintti-tittelistä käytiin hyvässä kilpailu-
hengessä Leilan ja Keksan koiran Cape’s 
Lee Cooperin kanssa. 

Schroeder, Antti starttasi kaudella 2015 
upeat 14 kertaa, joista suurimpina 
kisoina olivat Timo Wesén Memorial, 
Annika Tähtinen EGU Sprint Open, 
josta tuli upea voitto. 
Millä tavalla olitte valmistautuneet 
kauteen ja millä tavalla juhlistitte 
päättynyttä kautta?
Valmistauduttiin kauteen vapailla lenkeillä 
oman kilparyhmän kanssa. Narulenkit 
jäivät kokonaan väliin. Antti sai myös hie-
rontaa ja naprapaatin käsittelyjä erinäisiin 
jumeihin.  Kauden päätyttyä pidimme kas-
vatinomistajille pienet juhlat jossa kiitettiin 
kaikkia hyvästä kaudesta ja kisainnosta. 
Skumppaa ja omatekoista pitsaa! 

Millaisia odotuksia teillä oli kauden 
suhteen ja toteutuivatko ne?
Päätettiin että Antti juoksee vain sprintillä, 
koska on siinä parhaimmillaan. Odotuksia 
ei liiemmin ollut, tiedettiin että koira on 
nopea hyvällä juoksupäällä varustettu. 
Alkukauden tällit kisoissa hieman lannisti-
vat, mutta sitten saatiin hyviä onnistumisia 
koppitoiveen vaihdoksen jälkeen, ulkoota 
keskelle toimi hyvin. 

Millä tavalla teillä on lepokautta vietetty?
Sohvalla maaten, ilolenkkejä joka viikko. 
Paljon ruokaa ja rapsutuksia. 

Millaisia suunnitelmia teillä on 
tulevan kauden suhteen? 
Jatkaako Antti lupaavaa kulkuaan 
sprintti matkoilla, vai tulemmeko 
näkemään sitä myös pidemmillä matkoilla?
Antilla on edessä veteraanikausi heinä-

Antti Univet Egu sprint finaalissa, 
manttelilla 4.
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kuusta eteenpäin. Sprintillä jatkuu, toivot-
tavasti. Koiran ehdoilla mennään. 

Terveisenne muille harrastajille?
Pari viimeistä vuotta on näyttänyt posi-
tiiviselta lajin suhteen, toivottavasti sama 

Onneksi olkoon vuoden EGU tulokas 
ja stayer palkinnoista, miltä nyt tuntuu?
Hieman kaksijakoiset fiilikset. Pipsa si-
sarineen täyttää kesäkuussa 2016 jo viisi 
vuotta. Tytöt ovat selvästi stayer –tyyp-
pisiä, mutta pitkän matkan kisoja ei ole 
juurikaan toteutunut. Vuosina 2014 ja 15 ei 
tullut Turku Classiciä, vaikka kauden 2014 

suunta jatkuu ja saadaan lisää uusia koiria 
ja ihmisiä radoille. Keväällä nähdään!! 

Kysymykset: Jonna
Vastaukset: Jennika Eskola
Kuva:t Jonna Paronen, Jennikan albumi

Vuoden EGU tulokas

Little Hombre
Vuoden EGU stayer Miss Creek

jälkeen olisi ilmoittautumismäärä pitänyt 
nipistää enemmän, jotta kisa toteutuisi ja 
pitkällä matkalla lahjakkaat koirat pääsisi-
vät myös näyttämään kykynsä.  Tampereen 
Manse Stayeriin ilmoittautui juuri vaadit-
tavat 3 koiraa, joista kaksi meidän, mutta 
eikös se jäänyt juoksematta vieherikon 
takia. Edellisenä kesänä ilmoitettiin kolme 

Sankari ja tytöt: Shiny Silk, 
Wild Cherrie ja Phoenix Bird.
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sisarusta Haukiputaan pitkälle matkalle, 
että varmasti saadaan lähtö sinnekin ai-
kaiseksi. No, peruuntui koko kisapäivä. 
Kisaavien koirien määrä on laskussa, mikä 
on huolestuttavaa ja kun kisojakaan ei ole 
niin mistä motivaatio tulisi. 

Toki tittelit sinällään ilahduttavat, 
varsinkin Sankari pikkuisen Tulokas titteli 
maistuu hyvin.

Miten teillä oli valmistaudutte kuluneeseen 
kauteen ja millaisia odotuksia teillä oli?
Pipsa juoksee lähes päivittäin parin kilsan 
revittelyt. Samoin kaikki sen sisarukset ja 
puolisisarukset. Rakastavat juoksemista. 
Tavoitteena Pipsalle oli nimenomaan 
päästä kokeilemaan pitkää matkaa. Sikäli 
tavoitteet toteutuivat varsin hienosti. San-
kari on nuori ja isokokoinen, ihan erilainen 
treenattava.

Miss Creekille, Pipsalle kausi 2015 oli jo
sen kolmas kausi ja se kokeili ensim-
mäistä kertaa stayer matkaa osallis-
tumalla HoundVilla Special for 

Greyhounds kilpailuun Tampereella, jossa 
se sijoittui hienosti kolmanneksi. 
Kyseisen kilpailun jälkeen Pipsa osallistui 
myös Turussa juostavaan stayer matkan 
(785m) sijoituskilpailuun, jonka se voitti 
hienosti. Pääsääntöisesti Pipsa on juossut 
aina keskimatkaa, mikä sai teidät 
kokeilemaan sille pitkää matkaa?
Kuten aiemmin tuli jo todettua, pääsään-
töisesti on pyritty stayer-matkalle, mutta 
melkein kaikki kisat on jääneet tulematta. 
Pipsankin uraa on kiima sotkenut, mutta 
kahtena edellisenä syksynä olisi kunto ollut 
kohdillaan mutta valitettavasti Turku Clas-
sicit jäi juoksematta, se vähän harmittaa.

Tullaanko Pipsaa näkemään 
jatkossakin pitkillä matkoilla?
Toivottavasti. Ikää alkaa olla, mutta ei ai-
nakaan vielä askel paina. Toki aika näyttää, 
pelkästään osallistumaan ei enää lähdetä.

Little Hombre, Sankari puolestaan 
starttasi 13 kertaa kuluneella kaudella 
joista isoimpia kilpailuja olivat urosten 
SM, Univet EGU Open, 2- vuotiaiden 

Miss Creek tammikuussa.
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kelit liikkumiseen ja liikutaan päivittäin 
remmissä jos ei muuten.

Millaisia suunnitelmia teillä on 
tulevalle kaudelle ja miten teillä 
valmistaudutaan siihen?
Eiköhän sitä taas laajalla rintamalla osallis-
tuta kisoihin, jokainen koira omalla tasol-
laan sopivissa kisoissa. Luodaan riittävä 
pohjakunto ja sen jälkeen yritetään pitää 
koirat ehjänä.  

Terveisenne muille harrastajille?
Mainostetaan lajiamme, kehutaan omia 
koiria. Laitetaan hyviä kuvia eetteriiin. 
Mainostetaan pentuja, jokainen greylapsi 
nyt tarpeen. Tukekaa kunnon kasvattajia, 
arki on ainakin meillä säännönmukaista 
24/7/365 tekemistä  lauman kanssa, paljon 
muuta ei todellakaan ehdi.

Kovasti toivoisi myös GRL:lle näyttävät 
nettisivut missä kisatulokset kuvineen. 
Varsinkin niitä hyviä kuvia. Gloriaa. Ja mo-
nenlaisia kisoja, erilaisia cuppeja ja muita. 
Ei vain sääntöjä rajoitteita ja sanktioita. 
Greyhoundtoimikunta ehdottomasti! Yes!

Kysymykset: Jonna
Vastaukset: Reija Kiiski
Kuvat: Run Up/ Reija Kiiski 

ikäkausikilpailu Nutrolin Sportti Junior 
Derby sekä Vetman European Greyhound 
Derby. Millaisia odotuksia teillä oli Sanka-
rin ensimmäisen kauden suhteen 
ja kuinka hyvin ne täyttyivät?
Sankari lähti viime kauteen parantamaan 
siitä mihin edellisenä syksynä, uran en-
simmäisessä startissa jäätiin. Kolmen 
seuraavan startin jälkeen odotukset eivät 
olleet enää kovin korkealla, mutta sitten 
Haukiputaalla tärähti ensimmäinen voitto 
kauden nopeimmalla ajalla 16.85/280m. 
Sen jälkeen urosten nopein 28.70/480m 
SM-alkuerissä Tampereella, hieno kis-
kaisu. Sitten tulikin tälliä ja koira jumissa. 
Kolhujuoksu poikineen, onneksi kauden 
viimeisessä kisassa tuli varma makoisa 
voitto Turun 495m matkalla. Koirapoika oli 
itsekin jotenkin huojentunut, että näihän 
se homma menee.

Millaisia koiria Pipsa ja Sankari 
ovat treenata ja millaisia ne ovat 
kotosalla ja kilpailuissa?
Kuin yö ja päivä. Pipsa juoksee ja juoksee 
ja juoksee aivan itsekseen samantien kun 
vapaaksi pääsee. Sankari puolestaan on pa-
talaiska treenari, hyvä että juoksutarhassa 
kaverin kanssa intoutuu kisaamaan.

Pipsa on hirmuisen hellyydenkipeä ja 
ihmisrakas, mutta paikoin epävarma jonka 
ilmaisee rähisemällä. Sankari on kiltti kuin 
mikä, rauhallinen jässikkä – mitä nyt joskus 
hyppii pikkuisen kehonsa voimalla päin. 
Sankari on myös se joka ei ryysi aamulla 
ulos, Sinin kanssa sitä pitää pikemmin 
tuuppia hereille. Sympaattinen uros ker-
takaikkiaan. 

Miten teillä on vietetty lepokautta?
Pakollinen lepo jos kelit niin vaatii, nykyään 
on perin huonot talvet. Vettä sataa jouluun 
saakka ja uuden vuoden aikaa pidetään 
käsiä ristissä, että lunta vihdoin tulisi. Jos 
tulee. Pyritään hyödyntämään kaikki hyvät 

Miss Creek tammikuussa.

Sankari ja omena.
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Näillä sanoin kuvaili vuoden 2014 EGU 
Special palkinnon saanut Joni Tuhkanen
uutta Special palkinnon saajaa Saphiraa. 
Missä kohtaa huomasitte, että nyt 
taidetaan puhua teidän Sirusta?
Palkittu olisi voinut olla kuka vaan kaudella 
kisanneista Egun edustajista, tajusin sen siis 
vasta kun neidon nimi lausuttiin.

Entä miltä tuntui kun Siru valikoitui 
Special palkinnon saajaksi?
Treenarina ja omistajana huomionosoitus 
tuntui tosi hyvältä! Sirusta, palkinto hieman 
toisenlaisessa muodossa, olisi varmasti 
maistunut makoisemmalta ;).

Vuoden EGU Special Saphira
” Edustanut EGU:a menestyksekkäästi läpi kauden ja ympäri Suomen. Osoittanut 
ympäri kauden hienoa urheilullisuutta ja ollut eduksi ei pelkästään EGU:lle vaan 
myös koko lajille. Hän on linjakas, upea ja nopea. Hän on... Saphira..
EGU Special olisi ollut mukava jakaa jollekin harrastajalle kun on ainut palkinto 
EGU:lta jonka voi saada joku muu kuin kilpaileva koira. Mutta tänäkin vuonna 
kerhon aktiivit ja ahertajat jotka olisi ollut ehdolla EGU Special palkinnon saajaksi 
on samoja ihmisiä jotka ovat aikaisempinakin kausina ahertaneet ja saaneet siitä 
jo aikaisemmin tunnustusta ja Saphira lukeutuu tällä hetkellä Suomen kovimpien 
narttujen kärkikastiin ja ansaitsee Special palkinnon.”
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Millä tavalla Siru oli valmistautunut 
kauteen 2015?
Kääk, siitä on jo niin kauan. Ei mitään ih-
meellistä spessua, perusliikettä ja keväällä 
aloitettiin ruokinnan viilaus sekä yritettiin 
ottaa vetoja kotiolosuhteissa rataharjoitus-
mahdollisuuksien ollessa tuolloin mitä oli. 
Juuri kauden aloituksen aikoihin reenaa-
miseen tuli pieniä haasteita Sirun tassun 
pistohaavan vuoksi ja kausi päästiin aloit-
tamaan hiukan suunniteltua myöhemmin 
ja Sprintti Derby jäi Sirulta väliin.

Millainen koira Siru on kotosalla, 
entä treenatessa ja kisapaikalla?
Siru on ollut lauman Kuningatar, elegantti 
ja hienostunut. Siru ei ole arjessa turhia 
hömpötöksiä harrastanut sitten pentuai-
kojen. Uuden pennun tultua taloon Siru 
on kuitenkin taantunut johonkin pentuai-
koihin itsekin ja nyt näiden kahden meno 
on välillä hulvatonta. Siru sietää pennulta 
melkoista "pärseilyä" ja siinä sitä onkin ollut 
meillä kaksijalkaisilla ihmettelemistä. Siru 

on suhtutunut aina tekemisiinsä suurella 
vakavuudella, mikä on miellyttänyt minua 
suuresti. Huvin vuoksi ei Siru ole energi-
aa kuluttanut, joten kyllä sitä reenari on 
saanut keksiä kikkakolmosia saadakseen 
pienen mustan pistämään tassua toisen 
eteen. Kisapaikalla Siru on suoraviivaisen 
simppeli, siellä ei olla tekemässä kuin 
yhtä asiaa, töitä. Tähän asti Siru on ollut 
mukavan helppo kisautettava, auto on 
huilin paikka ja kaikki muu sen ulkopuolella 
tarkoittaa vakavaa duunia :).

Siru starttasi kaudella 2015 upeat 12 
kertaa, joista se sijoittui jokaisessa 
ollen yhdeksän kertaa voittajana. 
Osasitteko odottaa tälläistä 
menestystä kuluneesta kaudesta?
Uskoin koiraan 100%! Usko omiin va-
lintoihin ja tekemisiin on vielä kuitenkin 
hieman huteraa, joten toivoin vaan en 
uskaltanut varsinaisesti odottaa. Vaan 
miten se menikään, jotta "Hyvä koira on 
sitä, treenarista huolimatta."Saphira

Junior-Derby  2015 
voittajamantteli 

Sirulle.
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Onneksi olkoon hienosta 
Kuoppamestaruus voitosta. 
Miltä voitto tuntuu?
Kiitos! Voittaminen on keskimäärin aina 
mukavampaa kuin häviäminen. Vaikka 
kyseessä oli kauden päätapahtuma, Ota-
lammelle lähdettiin treenaamaan mukavan 
ja perinteisen tilaisuuden siivittämänä 
kokolailla sohvalta. Kovin tarkkaa tietoa 
päivän tuloskunnosta ei etukäteen ollut 
joten siksikin voitto maistui.  

Vuonna 2014 Sinkon veli Kyy (Capes´Viper)
vei Kuoppamestaruus voiton nimiinsä ja 
nyt vuonna 2015 veljekset taistelivat 
erittäin tiukasti mestaruudesta Sinkon 
viedessä voiton vain 5 sadasosan erolla, 
miltä näin tiukka kisa 
veljesten kesken tuntui?
Kyy on tuttu kaveri ja pidin sitä kisan en-
nakkosuosikkina. Sillä on ollut pennusta 
asti kova lähtönopeus ja pitkä loikka, joten 
kieltämättä vähän jännitti tulosjulkistukses-
sa päästäänkö tuloslistalla sen edelle vai ei. 
Kuoppamestaruus on siitä mukava kilpailu, 
että on todella vaikeaa arvioida miten oma 
koira menestyy kun  lähettäjän paikalta ei 
ole oikein vertailukohtaa mennäänkö ko-
vaa vai ei. Näköjään molemmat veljekset 
pistivät parastaan :)

Vuoden 2015 
Kuoppamestari 
Greyhound

Capes´
Bazooka

Millä tavalla teillä juhlistettiin 
menestyksellistä kautta ja 
miten lepokausi on vietetty?
Valitettavasti mitään juhlia ei meillä ole 
järjestetty. Egun pikkujoulut taisivat olla 
jotain sinne päin. Toki Sirun annettiin kyllä 
ymmärtää sen tehneen hienon kauden ja 
on kyllä palkittu arjessa moneen kertaan 
halein ja suukoin. Lepokausi on menty 
toooooosi lepposasti.

Millaisia suunnitelmia teille on 
tulevalle kaudelle 2016? 
Tässä vaiheessa tarkemmat suunnitelmat 
ovat vielä jossain kaukaisuudessa, perusse-
tillä menty mitä kelit ovat mahdollistaneet. 
Kisakalenteria olen vilkaissut ja todennut 
jotta ei ole tekemisen puutetta ensi ke-
sänäkään. Perheessä on lisäksi yksi uusi 
puikula, mikä tulisi opettaa kääntymään 
ainakin neljästi vasempaan mahdollisim-
man nopeasti ... tosin sen ei pitäisi olla 
minun heiniäni :D. Sirun kohdalla toivon 
oppineeni taas jotain pientä viime kaudesta 
ja sen perusteella tekemään niitä suunnitel-
mia sitten lähempänä varsinaista actionia.

Terveisenne muille harrastajille?
Kyllästymiseen asti toitotan: toivon, että 
yhä useampi kykenesi tekemään duunia 
Yhteiseksi Hyväksi, tasapuolisesti. Ilman 
tekijöitä ei ole racingiä. Tervettä kautta ja 
onnistumisen iloa, näkymisiin radalla!

Kysymykset: Jonna
Vastaukset: Päivi Vähäkoski
Kuvat: Päivin albumi
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Millä tavalla olitte valmistautuneet 
Kuoppamestaruus kilpailuun ja millaisia 
odotuksia teillä oli päivän suhteen?
Aamulla laitettiin herätyskello herättä-
mään, siinäpä se meidän valmistautuminen 
taisi olla. Kovin kovaa treeniohjelmaa 
ei ollut taustalla, vaikka tietysti jonkin 
verran oltiin peruskuntoa koko talven 
mittaan hiottu ja kesää kohden vetoja 
otettu. Erityisesti Kuoppamestaruuteen ei 
kuitenkaan kuvioita hiottu. Odotukset oli 
onnistuneessa treenijuoksussa ja mukavas-
sa tapahtumassa, ja molemmat onnistuivat. 

Millä tavalla teillä juhlistettiin voittoa?
Paheellisesti taidettiin syödä rasvaista 
ruokaa :)

Sinkon kausi jatkui Kuoppamestaruuden 
jälkeen kolmen startin verran ennen 
kuin se loukkaantui, miten teillä 
on toipuminen sujunut?
Sinkolta meni grasilis Turussa startissa 
alkukaudesta, mutta onneksi se ei ole sitä 

vaivannut käytännössä ollenkaan. Jonkin 
aikaa Sinko oli levossa tapahtuman jälkeen, 
jonka jälkeen on saanut normaaliin tapaan 
olla vapaana pihalla. Hyvin on jalka kes-
tänyt spurttailut eikä ole kyllä mitenkään 
näyttänyt vaivaavan. 

Millaisia suunnitelmia teillä on tulevan
kauden suhteen? Nähdäänkö teitä 
vielä radalla tai radan varrella?
Elämä on opettanut ettei koskaan pidä 
sanoa koskaan. Kyllä varmasti jossain vai-
heessa radan varteen tullaan fiilistelemään 
karvaformuloita. 

Tsemppiä kaikille kisoihin!

Kysymykset: Jonna
Vastaukset: Kaitsu
Kuva: Kaitsun albumi
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Onneksi olkoon vuoden 
2015 EGU whippet palkinnosta. 
Hulabaloo, Taiga starttasi GRL:n kilpailuissa 
kaudella 2015 kahdeksan kertaa, joista 
se voitti kolme juosten myös RE:n 
Tampereella. Juoksiko Taiga myös 
muita kilpailuita kuluneella kaudella?
Taiga juoksi edellä mainittujen lisäksi yhden 
sijoituslähdön Vinttikoiraliiton kisoissa.

Miten teillä valmistuttiin 
kuluneeseen kauteen?
Saatiin erittäin hyvä peruskunto ja -tree-
nikausi alle. Talvella oli hyvin lunta eikä 
edellisen kauden jälkeen ollut mitään 
vaivoja paranneltavina.

Millainen koira Taiga on kotona, 
entä treenata ja kilpailuttaa?
Taiga on helppo niin kotona kuin kisa-
reissuillakin. Kotona se viihtyy sohvalla 
kainalossa, mutta on aina valmis lähtemään 
mukaan toimintaan, jos vain kutsu käy. 
Treenauksessa tarvitsee hiukan nähdä vai-
vaa, sillä itsekseen juoksentelu 
ei ole sen mieleen. Toisaalta Tai-
gan kanssa on mukava lenkkeillä 
pitkin metsiä ja niittyjä, koska se 
pysyy vapaanakin aivan kannoil-
la. Matkalla ja kisapaikoilla Taiga 
on rauhallinen viilipytty, mutta 
radalle päästessään peräänan-
tamaton ja sisukas. Aivan ihana 
kisakoira siis!

Miten teillä juhlistettiin hyvin 
sujunutta kautta?
Toki Taigan kunniaksi leivottiin 
kakku ja herkkuja sai itse san-
karikin. 

Miten teillä on lepokautta vietetty?
Lepokausi oli kirjaimellisesti lepoa. Paljon 
sohvailua ja leppoista ulkoilua. 

Millaisia suunnitelmia teillä on kaudelle
2016 ja miten teillä siihen valmistaudutaan?
Taigan huomion keskipisteenä ovat nyt 
helmikuun 5. päivä syntyneet pienet kil-
purinalut. Niiden ehdoilla mennään siis 
tämä vuosi ja Taiga keskittyy äitiyteen ja 
pentujensa opettamiseen. Meidän porukka 
tulee tänä kautena radoille kilpakautensa 
aloittavan whippeturoksen sekä GP-kaut-
taan juoksevan greyhoundnartun kanssa.

Terveisenne muille harrastajille?
Turvallista ja tehokasta treenikautta kaikille 
ja nähdään kesällä radan varrella! 

Kysymykset: Jonna
Vastaukset ja kuva: 
Johanna Jäntti

Vuoden EGU Whippet Hulabaloo
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Onneksi olkoon Kati ja Jönssi! Jönssi meni 
ja uusi voitokkaasti Kuoppamestaruuden
nimiinsä toisena peräkkäisenä vuotena.
Miltä voitto maistuu?
Kiitos, hyvältä. Kuoppamestari-titteli on 
aina yhtä suuri kunnia! Tosin jälleen kai-
pailimme lisää kanssakilpailijoita. 

Millä tavalla olitte valmistautuneet 
alkukauden suurimpaan koitokseen? 
Entiset salaiset metodit käytössä.

Entä oliko uusinta voitto tavoitteena?
Ehdottomasti!

Juhlistitteko uusinta voittoa 
millään tavalla?
Perinteisesti puruluulla (Jönssi) ja lasillisella 
kuohuvaa (Kati), kuten kisamenestystä 
yleensäkin.

Millaisia tavoitteita teillä oli muuten 
kaudelle 2015 ja täyttyivätkö ne?
Tavoitteena oli saada ehjä kausi, parannella 
omia ennätyksiä ja saada hyviä sijoituksia 
arvokisoista. Kausi alkoi lupaavasti. SM-
finaalissa Gösta sai isommin osumaa ruuh-
kaisessa ykköskaarteessa ja siitä alkoivat 
ongelmat. Seuraavien kisojen vieherikko ja 
sitä seurannut kuperkeikka viimeistelivät 
tilanteen. Kaveri paukahti jumiin edestä 
ja takaa. Näitä vaivoja paranneltiinkin 
sitten melkein koko loppukausi. Tässä 
yhteydessä voikin lausua ison kiitoksen 
Päiville fysioterapia-avusta! Kokeilimme 
vaivoihin myös akupunktiota, mikä tuntui 
myös toimivan mukavasti. Kiitos siitä 
neurologi Anne Muhlelle! Muutamat kisat 

käytiin vielä loppukaudesta kokeilemassa, 
mutta ei juoksu vieläkään oikein kulkenut. 
Kaarteissa piti himmailla, joten niskassa tai 
lavassa saattaa olla pysyvä ongelma.

Miten teillä on lepokautta vietetty 
ja millaiset suunnitelmat teillä on 
kaudelle 2016?
Lepokausi on sujunut kirjaimellisesti levon 
merkeissä ja vapaita harjoituksia ottaen. 
Gösta on treenannut Gusse-greyn kanssa 
tikkujalkatiimin uusinta jäsentä, velipuol-
taan Irwiniä. 

Ensi kaudelle ei ole tavoitteita Kuop-
pamestaruusvoittoa lukuunottamatta ;) 
Mennään täysin koiran ehdoilla ja tunto-
sarvet herkässä. Käydään alkukaudesta 
harkoissa ja mikäli kaarrejuoksu tuottaa 
edelleen ongelmia, pistetään juoksu-ura 
pakettiin ja tutkitaan rankaa tarkemmin. 
Koiran terveys on ykkösprioriteetti, jota 

Vuoden 2015 Kuoppamestari Whippet

CG-Huuli-Veikko
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EGU:n ensimmäisellä uimavuorolla 10.1. koh-
tasi kaksi konkaria ja kolme uimataidotonta. 
Viisi greyhoundia kiersi vuorollaan ohjaajan 
opastamana Hyvinkään koirauimalan allasta 
useita kertoja. 

"Osaako sun koira hyvin uida", kysyi Heidi, 
Pikin emäntä, minulta.

"Ei osaa Mojo uida, nyt opetellaan", intoilin 
minä.

Mojo on meidän populaatiossa ensim-
mäinen uimataidoton. Muut oppivat järvessä 

ei vaaranneta mistään syystä. Sinänsä 
hyvä juttu, että vaivat näkyvät ainoastaan 
radalla, eivät arkielämässä. 

Pieni pettymys tynkäkaudesta, mutta 
ennen kaikkea huoli koiran terveydestä vei 
fiilikset matalalle. Pidetään peukkuja, että 
pitkä lepo on tehnyt tehtävänsä ja kaveri 
pääsisi sorvin ääreen ensi kaudella. 

Kysymykset: Jonna
Vastaukset: Kati Hummelin
Kuvat: Katin albumi, Jonna Paronen

EGU-kuonoja uimassa

PENTUJA

Bling It On – Joynight,  22.10. 
vapaana 1 narttu
Kennel Run - Up, puh. 0400 916 996 
kennel (at) run-up.fi 

Whippet Wilson - Hulabaloo
5.2. 3+3
Kennel My Wild, Johanna Jäntti & 
Johanna Kakko
puh. 040 569 6088/050 349 2187, 
kennelmywild@gmail.com

SYNTYNYT

Myös Vingan 
häntä kuivaksi.
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ystäviemme mökillä matalassa hiekkarannassa. 
Mökki myytiin ennen kuin Mojo pääsi opette-
lemaan, niin se uinti sitten jäi...

Mutta nyt Mojo siis osaa. Oppi ihan laa-
kista. Ensin Vinga näytti mallia Saijan kanssa. 
Sitten Nero Päivin kanssa. Vesi lensi pitkälle, 
kun Pikiä vietiin veteen ja poika yritti kääntyä 
takaisin ramppiin. Napakka ohjaaja vei altaassa 
ja Heidi kastui alkuun altaan reunalla.

Alkuvaikeuden jälkeen Piki oppi myös. 
Samoin Päivin isopieni Zeus. 

Pienryhmä toimii
EGU varasi jäsenilleen Hyvinkään koiraui-
malaan uintivuoroja joka toiselle sunnuntaille 
kuudeksi kerraksi. Uimareiden määrä on 
korkeintaan viisi kerrallaan.

Kun koirille oli uimalan puolesta uittaja 
mukana joka kerta, myös ensikertalaisten oli 
helppo lähteä kokeilemaan.

Vesi loiskui ja naamoja veti hymyyn. Hir-
mupakkasten takia sisäpeleihin tyytyneiden 
koirien energialatinki oli täpötäysi. Nyt latinki 
purkautui turvallisesti uima-altaaseen. Mojolla 
ainakin sisäjuoksu ja muu reihuminen päättyi-

vät uintiin.
Jonkinlaista ihastusta myös jäi ilmaan. 

Mojo taisi vähän rakastua uimalassa Pikiin.
Hyvähenkinen puolituntinen uimassa. 

Kiitän EGU:a uimavuoroista.

Mirja Piranta
Kuvat: Joni Tuhkanen

EGU-kuonoja uimassa

Zeus ui, Mojo kurkkii. 

Mojo tulee, allas kierretty.

Myös Vingan 
häntä kuivaksi. Heidi märkä, Pikiä kuivataan.
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Lauantaille ja sunnuntaille mahtui mukaan 
10 henkilöä kummallekin päivälle. Kum-
mankin kurssipäivän pituus oli 8 tuntia, 
jossa ajassa oli tarkoitus ehtiä valmistaa 
vähintään yksi panta ja hihna. Kun tapah-
tumaa mainostettiin Somessa ennakkoon, 
näytti, että lauantaina osallistuisi 9 ja sun-
nuntaina 8 henkilöä. Kurssi oli aluksi suun-
nattu vain EGU:n jäsenille, mutta avattiin 
myöhemmin myös muille, koska jäsenistä 
ei kurssia saatu täyteen. Kurssipaikkana 

toimi Kytäjä Golfin huoltohallin taukotila. 
Kurssin aluksi Pia esitteli meille erilaiset 

nahat mistä saimme myöhemmin valita 
materiaalit pantoihin ja hihnoihin. Sen 
jälkeen kävimme läpi pannan valmistuksen 
ensimmäiset vaiheet. Kukin sai suunnitella 
mieleisensä pannan, ja Pia antoi neuvoja 
miten panta tulisi mitata ja kuinka paljon 
materiaalia tulisi valita kuhunkin pantaan. 

Kävimme läpi yleisiä pantojen valmis-
tukseen liittyviä asioita. Kun panta oli ensin 

PANTA- JA HIHNAKURSSI

EGU järjesti 
viikonlopun kestävän 
pantojen ja hihnojen 
valmistuskurssin. 
Kurssin opettajana 
toimi valjasseppä 
Pia Sandberg.

Kuva:  Tiina Sivander Kuva:  Jenna Partonen Kuva:  Minna Vatja

Kurssilaiset työssään.
Kuva: Riikka Kallio

Kuva:Päivi Manninen

Kurssilaiset keskittyneet 
työhön.
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leikattu oikean muotoiseksi ja pituiseksi, 
seuraava työvaihe oli leikatun reunan 
huolittelu ja sen jälkeen reunan maalaus 
ja "hiominen". Seuraavaksi kiinnitettiin 
soljet ja koristeet. Koristeiden suunnite-
lussa vierähti eniten aikaa, ja joillekin se oli 
runsaiden vaihtoehtojen takia muodostua 
ylivoimaiseksi tehtäväksi. Oli vaikeaa päät-
tää, millaisen koristelun tekisi! :). 

Kaikki ehtivät tehdä kurssipäivän aika-
na ainakin yhden pannan. Monet tekivät 
useamman pannan ja jotkut yhden tai 
useamman hihnan pannan lisäksi. Ker-
rassaan upeita luomuksia kurssilla saatiin 
aikaan. Kaikki osallistujat olivat kurssiin 
hyvin tyytyväisä. Ja kurssin mielenkiintoi-
suudesta kertoo kyllä se, että kaikki eivät 

muistaneet tai ehtineet edes syödä koko 
päivänä mitään. Joiltain unohtui kokonaan, 
että olivat sairaana kurssilla niin, että vasta 
päivän päätteeksi muistui mieleen, että 
nenääkin pitäisi niistää. Vai mitä Saija? ;)

Kurssin vetäjä Pia oli aivan loistava 
opettaja ja myös sopivalla tavalla vaativa, 
että työ tuli kunnolla tehtyä. 

Kaikille halukkaille ajankohta ei sopinut 
ja runsaan myönteisen palautteen johdos-
ta, kurssia on toivottu pidettäväksi joskus 
myöhemmin uudelleen.

Itse sain kurssilla aikaiseksi hienon pan-
nan ja kaksi hihnaa! Tarpeeseen tulivatkin, 
yksi entisistä hihnoista oli jo katkeamis-
pisteessä.

    Teksti: Päivi Manninen

Kuva:  Minna Vatja

Kuva:  Päivi Manninen

Kurssin materiaaleja
Kuva: Minna Vatja

Kuva:  Tiina Sivander Kuva:  Riikka Kallio
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Turku sijoituslähtö
Turku sijoituslähtö
Turku sijoituslähtö 
Tampere Kauppi Sprint
Turku Sprintti Derby ae
Turku Sprintti Derby fin
Turku Master / Oaks
Tampere Juhannus kilpailu
Haukipudas Finnish Greyhound Derby ae
Haukipudas Finnish Greyhound Derby ve
Haukipudas Finnish Greyhound Derby fin
Tampere EGU open ae
Tampere EGU open fin
Turku SM ae
Turku SM ve
Turku SM fin
Tampere Junior Derby / Grand Prix ae
Tampere Junior Derby / Grand Prix fin
Tampere Raila Laine Memorial
Turku Turku Classic ae
Turku Turku Classic fin
Tampere Tampere Special Cup fin

sijoituslähtö
sijoituslähtö
sijoituslähtö 
Kauppi Sprint
Turku Sprintti Derby ae
Turku Sprintti Derby fin
sijoituslähtö
sijoituslähtö
sijoituslähtö
sijoituslähtö
sijoituslähtö 
sijoituslähtö
WCCC ae+fin
sijoituslähtö
sijoituslähtö
sijoituslähtö 
sijoituslähtö
SM ae
SM fin
sijoituslähtö
Kasvattajakilpailu
Tampere Special Cup fin

7.5. LA
14.5. LA
22.5. SU
29.5. SU
5.6. SU
12.6. SU
19.6. SU
26.6. SU
3.7. SU
6.7. KE
9.7. LA
17.7. SU
31.7. SU
6.8. LA
10.8. KE
14.8. SU
20.8. LA
27.8. LA
4.9.SU
18.9.SU
25.9.SU
1.10. LA

KILPAILUKALENTERI 2016
GREYHOUND WHIPPET

5.5. klo 12 
Kuoppamestaruus
Otalammen harjoitusalue

12.5. alkaen kaikille avoimet 
vieheharjoitukset Otalammen 
harjoitusalueella, lisätiedot: 
facebook- Etelän Greyhound 
Urheilijat ryhmästä sekä 
www.grl.fi- EGU:n ilmoitustaulu

21.-22.5. Roturace
Hyinkään vinttikoirarata

3.9. Otalampi Sprint 
Otalammen harjoitusalue

EGUn tapahtumia

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. 
Jos tuntuu että olet halukas toimimaan leh-
den päätoimittajana niin otahan yhteyttä, 
tehtävään kyllä tarvittaessa perehdytetään.
Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan lehteen 
juttuja tai haluat auttaa valmiiden juttu ai-
heiden teossa ilman päätoimittajan pestiä, 
niin rohkeasti yhteyttä, jokainen innokas 
tekijä lehteen on tervetullut.
Lisätiedot jonnaparonen@gmail.com

                                     Terveisin
                                    Jonna  Paronen

EGU-lehti hakee 
päätoimittajaa 

ja juttujen tekijöitä
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Guva-
galleria

Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!

Lähetä otokset toimitukseen.

Supi
Kuva: Pia Hansson

Halla
Kuva: Joni Tuhkanen

Heta, Champ, Vinga 
ja Pricken
Kuva: Joni Tuhkanen

Champ
Kuva: Joni Tuhkanen

Supi
Kuva: Pia Hansson

Supi
Kuva: Pia Hansson
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Guvagalleria
Guvia, guvia, guvia
- sinunkin koirastasi!
Lähetä otokset toimitukseen.

Piippu ja Pipsa.
Kuva:  Run Up

Sukka
Kuva:  Run Up

Supi
Kuva: Pia Hansson


